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1. KIZ STEMEK

17

1. Ebû Hüreyre (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.) «Hiçbiriniz,
(müslüman) kardeinin evlilik teklif ettii kadna evlilik

teklif etmez» 1 buyurdu. 2

^1 v jjil 3hü * g£ £ ^ Jj^j Jy : ifti

.

r̂
j^tj Jtû. Jk oû^li . #t o?> • ifefc J^ U** 'J . «#t i£*

Ji J^J uû^ o! u^i SaB . U-J ^ Js . oîj

y , 0t pj ( %t ^>: *g jgd jy Oi û ç^: $ ^
. ^Ûl Ji. jilo jtJ u; î«î . 3J V

2. Abdullah b. Ömer(r.a.) den: Resûlullah (s.a.v.): «Hiç biri-

niz, (müslüman) kardeinin evlilik teklif ettii kadn iste-

mez» buyurdu. 3

îmam Malik (r.a.) der ki: —Alla.hu a'lem— Resûlullah
(s.a.v.)'in «Hiç biriniz, kardeinin evlilik teklif ettii kadn
istemez» sözünün izah öyle olsa gerek: Bir adam bir kadna
evlenme teklifeder, o da ona meyleder, belirli bir mehir üzerinde

(1) Buhari, Nikâh, 67/45; afiî, Risale, no: 847; eybanî, 528.

(2) Evlilik teklif etmez demek, evlilik teklif etmesin demektir. Resulü Ekrem'in
tabiri daha nazik, daha belidir. Yani: Siz mü'minler yasak olan eyleri

yapmayn demeye lüzum kalmadan, zaten yapmazsnz demektir.

(3) Buhar, Nikâh, 67/45; afiî, Risale, 48.
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anlarlar ve karlkl rza gösterirler, artk kadn kendisini ona
balar. îte peygamberimiz o zaman bu kadna baka bir adamn
evlenme teklif etmesini yasaklamtr. Resûl-i Ekrem (s.a.v.) ken-

disine evlenme teklifedilip de rza göstermeyen ve aralarnda hiç-

bir anlama olmayan kadna hiçbiriniz talip olmayn, demek iste-

memitir. Yoksa insanlar arasnda huzursuzluk çkard.

Jk JjL; t& 4 <J <jM çi o±y 0 & « ^ ***J - r

3. Abdurrahman b. Kasm, babasndan rivayeten Allah

Tcâlânn (kocas ölen ve bekleme müddetinde olan kadnlar hak-

knda) «(Bu müddeti bekleyen) kadnlara kinaye ile hisset-

tirmenizde veya onlar almak için içinizde bir arzu besle-

menizde günah yoktur. Allah sizin onlar anacanz bili-

yor. Lâkin onlara gizli vaadlerde bulunmayn. Ancak on-

lara meru ve örfe uygun eyler söyleyin» 3/a kavli erifinin tef-

sirinde der ki: Böyle bir kadnla evlenmek isteyen kimse ona ölen

kocasnn vefatndan sonra bekleme müddetinde iken «Benim
yanmda sen çok kymetlisin. Gerçekten sana yaknlk duyuyo-

rum. Allah sana mal ve bol rzk verecek» gibi sözler söyleyebilir.

(3/a) Bakara, 2/235.
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2. BAKRE KIZIN VE DUL KADININ EVLENMELER
HUSUSUNDA MÜSAADELERNN ALINMASI

4. Abdullah b. Abbas (r.a.) dan: Resûlullah (s.a.v.) (Evlenme
hususunda): «Dul kadnn rza ve müsaadesi, velisinden da-

ha önemlidir. Bakire kzlarn da müsaadesi alnr, onlarn
sükûtu müsaade saylr» buyurdu.4

5. Ömer b. Hattab (r.a.) der ki: .]

sinden söz sahibinin veyahut Sultann (mülki
olmadan evlenemez. 5

lif * k\& ^ ^ ,^ ^ rdl d «if ti t çiiJU ^ ^'o^j - -\

. j> >v üjtî : iuu ji

• UJ^ 6f ö£ü « 3^ •^ uf Ü?-J^! 'J& *%M
6. Malik (r.a.) der ki: Bana Muhammed olu Kasm'n ve Ab-

dullah olu Salim'in, kzlarn müsaadelerini almadan evlendir-

dikleri rivayet olundu.

îmam Malik der ki:

h hakkndadr.

(4) Müslim, Nikâh, 16/8, no: 66; eybanî, 540.

(5) eybanî, 542
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mam Malik der ki: Bakire kz, evlenip evine gidinceye ve ta-

sarruf kudreti bilininceye kadar malnda tasarrufyapamaz.

. * t . m

. W fep
jaj:> y : ^ ^ v >^ -I

7. îmam Malike rivayet edildiine göre, Muhammed olu Ka-

sm, Abdullah olu Salim ve Yesar olu Süleyman bakire hakkn-
da öyle derlerdi. Onu müsaadesini almadan babas evlendirir, bu
da onun için balayc olur.6

(6) Eer kz babasndan baka bir velisi evlendirir, kz da istemezse nikâh

bozar.



21

3. MEHR VE MEHRSZ EVLLK HAKKINDAK
RVAYETLER

jüi
. 5v» Ü ^3 y* y . a^jg A Ji-j u . Jûi . jfj r

ûi . ^Jt uy

8. Sa'd olu Sehl es-Sâidî anlatyor: Bir kadn Resûlullah
(s.a.v.)'in huzuruna gelerek: «Ya Resûlallah! Kendimi sana hibe

ettim» dedi ve ayakta durdu bekledi. Bunun üzerine (ashabdan)

biri ayaa kalkp:

«—Ya Resûlallah! Eer sen almayacaksan, onu bana nikâhla»

deyince Resûl-i Ekrem (s.a.v.):

«— Ona mehir verecek bir eyin var m?» dedi. Adam:

«— u üzerimdeki elbisemden baka bir eyim yok» dedi.

Resûlullah (s.a.v.):

«— Elbisem ona verirsen çplak kalrsn. Baka birey
aratr» dedi. Adam:

«— Bir ey bulamyorum.» dedi. Resûlullah:

«— Bir demir yüzük de mi bulamazsn?» buyurdu. Adam
aratrd bir ey bulamad. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem (s.a.v.)

adama:

«— Kur'an- Kerim'den bir eyler biliyor musun?» dedi.
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Adam ismini söyledii sûrelerden:

«— Falan falan sûreleri bilirim» deyince Resûl-i Ekrem (s.avj:

«— Bildiin sûreleri kendisine öretmen artyla onu
sana nikahladm» buyurdu. 7

'^ü . .
'^'j y < pii- ji

* o>r Wi ^ zjs J*ri ^ : v^*^ 1

. i^il jjj ^j y£ û . gj u> jui^ ujj : iuu jî

j . ^ sa* & sfi . ul- iüi ^ â ^ ^ j! . ii>î ]1 \kj >
• v- 4^ o^-^

3
• W^ ^ * *»' vSj-i • »J*--*" [>• i

1

* »
p*-

9. Ömer b. Hattab (r.a.) der ki: Bir adam, kendisinde delilik,

cüzzam veya alaca hastal olan bir kadnla evlense ve onunla te-

masta bulunsa, onun mehrini tamamen vermesi gerekir, kadnn
velisi ise (aldatan durumda olduu için) mehrin tamamn kocaya
öder. 8

îmam Malik der ki: Eer ad geçen kadn nikahlayan velisi,

babas, yahut kardei veyahut kusurunu bilen biri olursa mehrin
tamamn kocaya öder. Ama nikahlayan veli, amcasolu, yahut
mevlas (kendisini azat eden efendisi), yahut da kusurunu bilme-
yen yakn kimselerden ise mehri ödemez, kadnn kendisi mehir-
den aldn iade eder, koca da birksmn tazminat olarak kad-
na brakr.

^ $3 çi l
4' 4£ 'J *j$ & «m & cr^'^j - V

. iki w £3 $ • W jJj oUÎ . > J <>I a^J c^ Lîsr . udûJ

p &&• iü oi<r jjj . 3to g ^ :> y ^ ^ -j&
t ijCçiiaî

. d,tsJl ft| . V

(7) Buhar, Nikâh, 67/40; Müslim, Nikâh, 12/12, no: 76.

(8) Said b. Museyyeb'den rivayet edilen benzeri için bkz. eybanî, 539
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10. NafV anlatyor: Ubeydullah b. Ömer'in kznn annesi,

Zeyd b. Hattab'n kzdr. Abdullah b. Ömer'in olu ile evlenmiti.

Henüz onunla gerdee girmeden olan öldü. Mehri de tayin etme-

miti. Anas kznn mehrini istedi. Abdullah b. Ömer (r.a.): «Ona
mehr gerekmez. Eer mehr gerekse idi elbette verirdik. Ona hak-

szlk etmezdik» dediyse de anas kabul etmedi. Bunun üzerine

aralarnda Zeyd b. Sabit (r.a.)'i hakem tayin ettiler. Zeyd b. Sabit

(r.a.): Mehirin dümediine, kocasnn mirasn almasna fetva

verdi.9

ol ;î>J jiî .p jl , j( 4 'ö& bi < c^ 1^ u # o'

»

uö U o[ : ^ »ll»Jl l^frû» ^ i>>üîj « Ujj ty *

öisr &j <J Jb y : al üu v^ yj; jfep ^ * ^> #
îJ lV) o! v . jSSl ju ^ 3fc*ua ju

r
Sui y? 14i . al ju v c

'
**

:>;

• <J ^ u^j !^ u£ 6) ^fl Jfe c-lî y£j . 0 r&WI

uU | >Lî

«

% ^3 w Ji^l bî# öî?1 « &p aS

kJül ov { u' ^1 > ^ JUîj «*J$3 ibl bl '^ij : UL JI

, jd cit ^ -Jv # ^ cü lök ,^ (iii j± jî > b* j« - 'i/Û

. g 3jo> v ^ :

-i
* I -1

(9) eybanî, 543.
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11. Ömer b. Abdulaziz, halifelii zamannda valilerine unu
yazd: Bir kadm evlendiren velisi, babas veya baka biri nikâh

kyarken mehir,ba ve sair neleri art komusa kadnn mal-
dr. Kadn onu istedii zaman alabilir.

mam Malik, mehir hususunda kadna verilmesi belirtilen bir

ba art koarak babas tarafndan evlendirilen kadn hakknda
der ki: Nikâh kyarken neler art koulmusa kadnndr. sterse

onu alr. Gerdee girmeden kendisinden ayrlan kocas, nikâh es-

nasnda kadna neyi vermeyi art komusa onunyarsn vermesi

gerekir.

olunu everirset mehri babasnn vermesi gerekir. Eer
çocuun mal varsa, mehir çocuun malndan verilir. Ancak baba

mehri üzerine almsa, bülua ermemi çocuun nikâh sahihtir,

babasnn velayetinde olur.

mam Malik der ki: Bakire bir kzla evlenen bir kimse —ger-

dekten önce— karsn boarsa, kzn babas mehrin yarsn ba-

lasa, caizdir. Kocasndan mehrin yars düer.

îmam Malik bu hükmün tahlilinde der ki: Allah Teâlâ kita-

bnda: «... Meerki onlarbalam olsunlar.» buyurmutur,
Burada kastedilenler, kendileriyle gerdee girilen kadnlardr.
Yine Allah: «Veya nikâh düümü elinde olanbalam ol-

sun.» buyurur. Bu da, bakire kzn babas ve cariyenin efendisi-

dir, îmam Malik der ki: Bu hususta iittiim budur. Bize göre hü-

küm böyledir. 10

îmam Malik der ki: Yahudi veya Hristiyann nikâhls Yahu-
di veya Hristiyan kadn, kendisiyle gerdee girilmeden müslü-
man olursa mehir düer.

îmam Malik der ki: Kadnn mehri çeyrek dinardan eksik ola-

maz. Hrszlkta el kesilmesini gerektiren en az mebla da budur.

(10) Yukardaki âyet Bakara sûresinin 237. âyetidir. Meâli erifi öyledir:

«Mehir tayin etmi olduunuz kadnlar, kendileriyle gerdee girmeden bo-

arsanz, o zaman tayin etmi olduunuz mehirlerin yans onlarndr. Me-
er ki onlar, veya nikâh düümünü elinde tutan (veliler) bunubalam ol-

sunlar. Ba takvaya daha yakndr. Kendi aranzdaki iyilii unutmayn.
Allah ilediklerinizi görür.»

mam Malik'in: «—.. Kendileriyle gerdee girilen kadnlardr...» sözü kendi

anlayna göredir. Âyetin zahiri, meâlde de yazdmz gibi kendileriyle

gerdoe girmeden boanan kadnlardr. Âlimlerin çou da böyle anlamtr.



4. ZFAF ODASINDAELERNBABAA KALMASI
HALNDE MEHRNVACP OLUU

12. Hz. Ömer (r.a.), zifaf odasna girip babaa kalan eler
hakknda mehir vaciptir diye hüküm verdi.11

jio û : j^L; fi çJi ti Al $ I y? 0^ £fc I> «**tf ~ **

13. Zeyd b. Sabit der ki: Bir kii zevcesiyle zifaf odasna girip

perde indirilince (kap kapannca) mehir farz olur.

Said b. Müseyyeb der ki: Erkek kadnn evinde zifafa girince

temas hususunda erkein sözü, erkein evinde zifafa girince kad-
nn sözü muteberdir.

îmam Malik der ki: Kadnn evinde erkek zifafodasna girse

de kadn: Zevcem bana dokundu dese, erkek de ona dokunmadm
dese erkein sözü kabul olunur. Erkein evinde kadn zifafodas-
na girse, erkek: Ona dokunmadm dese, kadn da: Bana dokundu
dese kadnn sözü kabul olunur.

(ll)eybanî, 532.
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5. YEN EVLENEN KMSE BAKRE VEYA DUL KARISININ
YANINDA ARALIKSIZ KAÇ GÜN KALMALI?

. ;>^ ^4-, ^ 'cJ£. çj± y . y> düiî

14. Abdurrahman olu Ebû Bekir el-Mahzumî (r.a.) den öyle
rivayet olundu: Resûlullah (s.a.v.) Ümmü Seleme ile evlendiinde
ona:

«—Yanmda her zaman kymetli olacaksn. stersen se-
nin yannda yedi gece kalaym, yedi gece de dier zevcele-
rimin yannda kalaym, istersen üç gece senin yannda kal-
dktan sonra öbürlerinin yanna gideyim, üç gün sonra
tekrar geleyim.» deyince Ümmü Seleme:

«— Üç gece kal» dedi.12

(1) Müslim, Radâ, 17/12, no: 41-44; eybanî, 525.

te din, her eyde adaleti ön planda tuttuu gibi, birden fazla kadnla evle-
nen kimsenin de zevceleri arasnda adâleti eksiksiz uygulamasn emreder.
Her eyde ümmetine örnek olan Resûl-i Ekrem (s.a.v.), bu hususta da örnek
olmutur. Müteaddit zevceleri olan kimsenin geceleri de hanmlar arasn-
da adilâne taksim etmesi gerekir. Yalnz yeni evlendii karsna kaynama-
lar için ilk günlerde özel hak tanmtr. O da gelecek hadisde de belirtildii
gibi, bakire için yedi gece, dul kadn için üç gecedir.
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15. Enes b. Malik (r.a.) der ki: (Yeni evlenen kadnlara tan-
nan özel hak) bakire kz için yedi gece, dul kadn için üç gecedir.13

îmam Malik der ki: Bize göre de hüküm böyledir. Yeni evlendi-

i karsndan baka zevcesi varsa yeni evlendii kadnn ilk günle-

ri geçtikten sonra, geceleri aralarnda eit bir ekilde taksim eder.

Yeni evlendii karsnn yannda geçirdii ilk geceleri hesaba kat-

maz.

(13) Buhar, Nikâh, 67/100-101; Müslim, Radâ, 17/12, no: 45-46.
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6. NKÂHTAN SONRA YERNE GETRLMES
GEREKMEYEN ARTLAR

t 5âk ^ UÎ utf ili • *A 3*$ lö& ûj ÖlSfcjjftUî UU jt
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16. Said b. Müseyyeb'e sordular:

«— Bir kadn evlenirken kocasna kendisini memleketinden
çkarmamay (gurbete götürmemeyi) art koarsa, hüküm nedir?»

«— Kocas isterse onu çkarabilir» dedi.

tmam Malik der ki: Bize göre O art kocas söyledii zaman
hüküm böyledir. Nikâh kyarken karsna: Üzerine baka kadn
almayacam, cariye edinmeyeceim, diye art kosa, artn yeri-

ne getirmesi gerekmez. Ancak bu artn talaka (boamaya) yahut
köle azat etmeye yemin ederek pekitirirse, mezkûr arta bal kal-

mas gerekir. (Yani ancak o zaman karsnn üzerine baka bir ka-
dnla evlenemez ve cariye edinemez.)



7. MUHALLL14 VE BENZERNN NKÂHI

29
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17. Abdurrahman b. Zebiyr'in olu Zebiyr anlatyor: Simval

olu Rifaa —Resûlullah zamannda— zevcesi Vehb kz Temi-

me'yi üç talak ile boadktan sonra Temime Zebiyr olu Abdurrah-

man'la evlendi. Abdurrahman, cinsî kudretinin zayflndan do-

lay Temime ile cinsî münasebette bulunamad. Temime'yi boa-

d. Onu daha önceboam olan ilk kocas Rifaa Temime'yi tekrar

nikahlamak istedi. Bunu Resûlullah (s.a.v.)'a sorduunda Resûl-i

Ekrem (s.a.v.) bu evlilie raz olmad ve: «Temime ikinci koca-

syla fiilen münasebette bulunmadkça sana belâl olmaz.

(Yani onunla evlenemezsin)» buyurdu.15

. v : üü LJûî * '^ji o ! JjV ^ij y^; j> o' 'S* tf»

(14) Muhallil: Hulleci demektir. Yani kocasndan üç talakla boanan kadnn
ikinci kocas bununla evlenir, kan koca hayat yaar, bu kocas da boarsa

tekrar eski kocas ile evlenebilir.

(15) Buhar, Libas, 87/6; Müslim, Nikâh, 16/16, no: 111-115.
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18. Muhammed olu Kasm, Hz. Aie'den rivayet ediyor: Aie
(r.a.)'ye sordular: «Bir adam karm bir daha alamyacak ekilde
(üç defa) boadktan sonra bu kadn baka bir adam nikâhlad,
kadna dokunmadan boad. îlk kocas bu kadn tekrar alabilir

mi?» Aie (r.a.): «Hayr. kinci kocas onunla fiilen cinsî münase-
bette bulunmadan alamaz,» diye cevap verdi.

. U4. ^î£u J-^ . im ^ v â : jLJ ^ , iuu jî

19. mam Malik'e rivayet edildi: Muhammed olu Kasm'a
sordular: Bir adam karsn üç defa boadktan sonra kadnla ba-
ka bir adam evlendi. Fakat kadna yaklaamadan öldü. Bu kadn
ilk kocas tekrar alabilir mi? Kasm:

«— Hayr almas caiz olmaz» diye cevap verdi.

mam Malik «Muhallil» konusunda der ki: Karsn üç talak

ile boayan kimse, yeni bir nikâh ile karlamadkça eski kars
ile evliliini devam ettiremez. ayet baka birisi ile evliliinden
sonra boanan kars ile yeniden nikâhlanrsa, karsna mehrini
vermesi gerekir.



8. BR ADAMIN NKÂHINDA TOPLANMASI CAZ
OLMAYAN KADINLAR

20. Ebû Hüreyre'den: Resûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: «Bir ka-
dn bir adamn nikâhnda halasyla ve teyzesiyle bir arada
bulunamaz.»16

• fjs« ösft ^fiî

21. Said b. Müseyyeb'den: Bir kadn, halasnn yahut teyzesi-

nin üzerine nikâhlanamaz. Bir erkek de bir bakasndan hamile
olan cariyesiyle münasebette bulunamaz. 17

«

(16) Buhari, Nikâh, 67/27; Müslim, Nikâh, 16/3, no: 33; eybanî, 526.

(17) eybanî, 527.
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9. BOANILAN KADININ ANNESYLE EVLENMENN
YASAK OLUU

22. Said olu Yahya rivayet eder: Sabit olu Zeyd'e sordular:

*— Bir adam bir kadnla evlendikten sonra, yaklamadan onu
boad. Bu adama boad kadmn anas helâl olur mu?» Zeyd
(r.a.):

•— Hayr (kaynvalidesi saylr), asla caiz olmaz. Bu hususta
hiç bir art yoktur. art yalnz «Rebaib» (Üvey kzlar) hakknda-
dr. dedi. 18
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(18) Mesele öyledir: Bir kz nikahlamak, münasebet olmadan boanmas ha-
linde dahi anasn nikâhlamay haram klar. Fakat kzn anasn nikâhlar
da—münasebette bulunmadan— onu boarsa, kz ile (ki bir yerde adamn
üvey kz oluyor) evlenmesi caizdir. Fakat, anasyla münasebette bulun-
duktan sonra boarsa kz ile evlenemez.
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23. mam Malik birden fazla raviden rivayet eder: Abdullah b.

Mes'ud Kufe'de iken ona sordular:

«— Bir kimse nikâhlad kza dokunmadan boarsa onun an-

nesiyle evlenebilir mi?» Abdullah:

«— Evet caizdir.» diye buna müsaade etti. Sonra Medine'ye gi-

dince meseleyi büyük sahabilere sorduunda:

«— Hayr caiz olmaz. art yalnz üvey kzlar hakkndadr.»
(Yani nikâhlad kadna dokunmamak artyla onu boarsa kz
ile evlenebilir) diye cevap verdiler. Bunun üzerine Abdullah b.

Mes'ud (r.a.) Küfe ye dönünce evine gitmeden fetva verdii adama
geldi, (dokunmadan boad kzn annesiyle evlenmesinin caiz ol-

madn söyledi ve) karsndan ayrlmasn emretti.

mam Malik der ki: Bir adam karsnn anasn nikâhlasa ve

onunla münasebette bulunsa, kars kendisine haram olur. Her
ikisini de brakmas gerekir. Artk ikisi de ona ebedî olarak haram
olur. Eer nikahlad kayn validesine henüz yaklamamsa,
onu boar ve kars haram olmaz.

îmam Malik der ki: Bir adam karsnn anasn, yani kayn
validesini nikahlayp ona dokunsa (onunla temasta bulunsa) o

kadn kendisine, babasna ve oluna ebedî olarak haram olur. O
kadnn baka kz varsa, kendisine o da haram olur, kars da ha-

ram olur.

mam Malik der ki: Fakat bir kadna yaklama nikâhla deil

de zina ile olmusa bunlardan hiç birini haran klmaz. Zira
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Allah Teâlâ (nikâhlanmas haram olan kadnlar sayarken):19

«Karlarnzn analar da size haramdr»19'* buyurmutur.
Burada nikâhla aldnz karlarnz, analar haram klar, de-

mektir, zina ile haram klnd zikr olunmamtr. Dolaysyla
nikâhla helâl ve meru yoldan olan evlilik helâl evlenme saylr.

ittiim budur, bizde de (Medine'de) halkn tatbikat böyle-

dir.

(19) Dinimizde zina büyük günahlardandr. En ar cezay gerektirir. Yukar-
daki meselede, cehaleti veya gafleti sebebiyle zina eden kimse, eri cezasn
görüp veya tevbe edip zinaya son verdikten sonra, manen günahtan temiz-

lenmi saylr. Dolaysiyle mezkûr kadnn anasyla veya kzyla evlenmesi

caiz olur.

(19/a) Nisa, 4722.
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10. BR KMSE, HARAM OLARAK TEMASETT
KADININ KIZIYLA EVLENEBLR M?
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Malik der ki: Bir kimse bir kadnla zina etse de, bunun üzerine
had yaplsa (eriatn verdii ceza tatbik edilse), o kadnn kz ile

evlenebilir. Zina ettii kadnla da o adamn olu evlenebilir. Zira
o kadnla temas haram yoldandr. Allah Teâlâ ancak babasnn
meru nikâhla yahut üphe ile evlendii kadn, oluna haram
klmtr. Allah teâlâ: «Kadnlardan babanzn nikahlad
kadnla evlenmeyiniz.» buyuruyor. 20

Malik der ki: Bir adam bir kadnla «iddetinde» (bekleme süre-

si içinde) helâl nikâhla evlenip onunla temas yapsa, o kadnla
olunun evlenmesi haram olur. Çünkü babas o kadnla ceza
gerektirmeyen meru nikâhla evlenmitir. Doan çocuk babasna
ait olur. Nikâhlad ve temas ettii kadn ile evlenmek o adamn
oluna haram olduu gibi, olan bu kadnla temasta bulunursa
bu kadnn kz da bu adama haram olur.

(20) Nisa: 22.
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11. ER'AN CAZ OLMAYAN NKÂHLAR

24. Abdullah b. Ömer'den: Resûlullah (s.a.v.) «igar» usulü
nikâh yasaklad. igar: Karlkl mehir vermeden, iki kiinin
birbirlerinin kzlar ile evlenmeleridir.21

25. Ensardan Hdam kz Hansa anlatyor: Duldum. Babam
—istemediim halde— beni birine nikâhlad. Resûlullah (s.a.v. )'e

gidip bunu anlatnca Hz. Peygamber (s.a.v.) nikâh bozdu.22

26. Ebu'z-Zübeyr el-Mekkî anlatyor: Ömer b. Hattab (r.a.)'m

huzuruna bir erkek ve bir kadnn ahitlii ile kylan bir nikâh
davas getirildiinde: «Bu gizli nikâhtr. 23 Caiz klmam. Eer ben-
den öncekilerden görseydim, böyle nikâhla evlenenleri «Recm»

(21) Buhar, Nikâh, 67/28; Müslim, Nikâh, 16/6, no: 57; eybanî, 533.

(22) Buharî, Nikâh, 67/42; eybanî, 529.

Bu hadise göre, bir kimse evlenmek istemeyen kzn zorlayamaz. Hele dul

ise hiç zorlayamaz.

(23) Bu nikâhn gizli oluu, ahidin eksikliinden geliyor. Bilindii gibi, er'i

nikâhta ya iki erkek, yahut bir erkek ve iki kadn ahidlik yapacaktr.
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ederdim (taa tutarak öldürürdüm)» dedi. 24
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27. Said b. el-Müseyyeb ve Süleyman b. Yesâr'dan: Esed Kabi-

lesinden Tuleyha, Sakif kabilesinden Rüeyd'in nikâhl kars idi,

onu boad. O da iddeti (bekleme süresi) bitmeden (baka biriyle)

evlendi. Bunu duyan Hz. Ömer (r.a.) (iddeti bitmeden evlendii
için) Tuleyha'y ve evlendii kocasn krbaçlad. Birbirinden ayr-
d. Daha sonra öyle dedi: Hangi kadn iddeti bitmeden evlenirse

evlendii kocas henüz ona yaklamamsa birbirlerinden ayrlr-

lar. Sonra ilk kocasndan bekleme süresini bitirdikten sonra
bekleme süresinde evlenip ayrld adam bakalar gibi kendisi-

ne evlenme teklifi yapabilir. Eer evlendii adamla münasebette
bulunmusa nikâh fesh edilip (bozulup) ayrlnca, önce ilk kocas-

nn bekleme süresini bitirir, sonra da dier kocasndan dolay id-

deti bitinceye kadar bekler, bir daha da biraraya gelmezler, (yani

birbirlerine yabanc olurlar).

mam Malik, Saîd b. Müseyyeb'den rivayetle; Ayn zamanda
—temas ettii için— bu kadna mehir vermesi gerekir, dedi.

tmam Malik der ki: Bize göre, kocas ölen hür kadn, dört ay on

gün bekledikten sonra henüz ölen kocasndan hamile kalma üp-
hesi varsa, üphesi gidinceye kadar bekler ve bakasyla evlene-

mez.

(24) eybanî, 534



12. BR KMSENN HÜR
ALMASI
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28. Abdullah b. Abbas ve Abdullah b. Ömer'e bir adamn hür
karsnn üzerine cariye almak istedii sorulunca, o ikisini bir ara-
ya getirmeyi ho görmediler.25
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29. Saîd b. Müseyyeb'in öyle dedii rivayet edilir: Hür kadn
istemeden, üzerine cariye nikâhlanmaz. Eer isterse, (geceleri

taksimde) kendisine üçte iki düer, (yani koca bir gece cariye ile,

iki gece, hür kars ile kalr.)

îmam Malik der ki: Hür kadnla evlenebilen hür bir kimsenin
cariye ile evlenmesi uygun olmaz. Hatta nefsine hakim olabiliyor-

sa hür kadnla evlenemeyenin bile cariye ile evlenmesi doru de-

ildir. Çünkü Allah Teâlâ kitabnda öyle buyurmutur:

«Sizden kim hür kadnlarla evlenmeye mali imkân bu-
lamazsa, sahip olduunuz müslüman cariyelerle evlenebi-
lirsiniz. Bu müsaade, günaha girmek (zina etmek) korku-
su olanlarnz içindir.»25**

(25) er'an hür kadnn üzerine cariye ile evlenmenin ho görülmeyiinin sebe-

bi, o zamanlarda bütün dünyada yaygn olan köle ve cariyelii mümkün ol-

duu kadar azaltmak ve yok etmektir.

(25/a) Nisa, 4/25.



13. BR KMSENN BOADII KARISINA
—CARYE OLARAK—MALK OLMASI

39
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30. Zeyd b. Sabit, cariyesini üç talakla boadktan sonra tek-

rar satn alan kimse hakknda der ki: O cariye baka bir adamla

evlenip boanmadan kendisine helâl olmaz ( O cariye ile evlene-

mez).

^ d J*s Ji .
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31. Said b. Müseyyeb ve Süleyman b. Yesar'a sordular: «Bir

adam cariyesini kölesi ile evlendirse, köle karsn boasa, sonra

da o cariyeyi efendisi kendisine hibe etse, kendisine helâl olur

mu?» dediler. Onlar: «Baka biriyle evlenip boanmadan helâl ol-

maz» diye cevap verdiler.
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32. imam Malik, Ibn ihab'a: «Bir adam nikâhnda olan bir ca-

riyeyi bir talakla boadktan sonra, satan alsa kendisine helâl olur

mu?» diye sordu. O da: «Üç talakla boamadkça, mülkiyetine geç-

mesiyle kendisine helâl olur. (Onunla kan koca hayat yaar) Eer
üç talakla boamsa, boad cariye baka biriyle evlenip tekrar

boanmadan kendisine helâl olmaz» dedi.

mam Malik der ki: Bir adam baka birinin cariyesini

nikâhlasa ve ondan bir çocuu olsa, sonra onu satsa, o cariye, ba-
kasnn milkinde olarak kendisinin ümmüveledi olmaz. Ancak
cariyeyi satn aldktan sonra kendisinin milkinde olarak çocuu
dourursa o zaman cariye kendisinin ümmü veledi olur. 2S

mam Malik der ki: Nikâhnda iken kendisinden hamile ka-

lan cariyeyi satn alp çocuu yannda dourunca da ümmü veled

saylr.

(26) Kiinin milkinde olan bir cariye, efendisinden bir çocuk dourursa, «ümmü
veled» ismini alr. Böyle bir cariye satlmaz, hibe edilmez. Efendisi öldük-

ten sonra da hür olur. slâm dininin cariyeleri hürriyete kavuturmak için

koyduu kurallardan biri de budur.



41

14. CARYE OLARAK MLKNDE OLANK KIZ KARDE
VEYA ANNE VE KIZI LE TEMAS YASAI

33. Hz. Ömer'e: «Anas ile kzn cariye olarak mülkiyetine ge-

çiren kimse bunlardan biri ile birletikten sonra öbürüne yaklaa-
bilir mi?» diye sordular. O da: «kisiyle birden birlemeyi doru
bulmam» diye cevap verdi ve hem ana hem de kz ile kar koca ha-

yat yaamay yasaklad.

34. Kabîsa b. Züeyb rivayet eder: Bir adam Osman b. Aflan'a

(r.a.) sordu:

«— Cariye olan iki kz kardele, efendisi kar koca hayat ya-
yabilir mi?» Osman b. Affan (r.a.) öyle cevap verdi:

«— iki kz karde cariye ile kan-koca hayat yaamay bir âyet

helâl kld, baka bir âyet haram kld. Ben bunu caiz görmem»
dedi.28

(28) Hz. Osman (r.a.) cariye olan iki kz kardele birden zevciyet hayat yaama-
y helâl klan âyetle «Nisa Sûresi 24.» âyeti kasdediyor. Allah Teâlâ bir ön-

ceki âyette nikâhlanmas haram olan kadnlar beyandan sonra bu âyette:

«•..Ancak cariyeleriniz müstesna...» buyuruyor. Cariyeler kaytsz olarak

mutlak söyleniyor. îki kz karde de olsa efendilerine helâl olur mu, olmaz

m belirtilmiyor. Haram kld dedii âyet de «Nisa Sûresi 23.» âyetidir.



42 MAM MALIK I MUVATTA

Kabîsa devam ederek der ki: Adam, Hz. Osman'n yamndan
çknca Resûlullah'n (s.a.v.) ashabndan birine rastlad, ayn me-
seleyi ona da sorunca:

«— Eer benim selahiyetim olsa da bunu yapan (iki kz kar-

dele evleneni) bulsam ar ceza veririm» diye cevap verdi.

îbn ihab: Bu sahabinin Ali b. Ebî Talib olduunu sanyorum,

dedi.29

35. imam Malike, Zübeyr b. Avvam'dan da bu görüün benze-

ri rivayet olundu.

imam Malik der ki: Bir adam yanndaki cariyesi ile temas et-

tikten sonra ayn cariyenin kardei ile de temas etmek istese helâl

olmaz. Ancak cariyesini—azad ederek, yahut mukâtebe akdi ya-

parak,"30yahut kölesi ile veya baka biri ile evlendirerek— kendine

haram klarsa, o zaman cariyesinin kz kardei ile temas edebilir.

(29) eybanî, 537

(30) Mukâtebe akdi, bir kimsenin, cariyesi veya kölesi ile belirli bir mebla öde-

dikten sonra hür olmas üzerine anlamasdr.



15. BR KMSENN, BABASININ CARYES LE TEMAS
ETMESNN CAZ OLMAYII

36. tmam Malik'e öyle rivayet olundu: Ömer b. Hattab (r.a.)

oluna bir cariye hibe etti ve kendisine: «Ona dokunma. Avret ma-

halline baktm, (sana helâl olmaz)» dedi.

Malik (r.a.), Abdurrahman b. el-Mücebber'den rivayet eder:

Salim b. Abdullah oluna bir cariye hibe eder ve ona der ki: «Ona
yaklama. Çünkü onunla temas etmek istedim. Fakat vücudunu
gördükten sonra vaz geçtim. 31
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37. Esved olu Ebû Nehel, Sa'id olu Yahya'ya öyle anlatt:

«Muhammed olu Kâsm'a: Aynda cariyemi çplak (mahrem
yerlerini) gördüm. Hemen ona, bir erkein karsna yaklat gibi

yaklatm. Bunun üzerine cariyem: «Bana yaklama, âdet halin-

deyim (hayz görüyorum)» dedi. Ben de hemen kalkp ondan uzak-

latm. imdi onu oluma hibe etsem onunla cinsî münasebette

bulunabilir mi?» dedim. O da (onun mahrem yerlerini gördüüm

(31) Yani, ben mahrem yerini gördüm, senin ona yaklaman caiz olmaz demek-

tir.
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için) onu oluma vermeme müsaade etmedi. 32

:

:
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38. Mervan olu Abdulmelik arkadana bir cariye hibe eder.

Bir süre sonra arkadana:

«— Cariyeden ne haber?» der. O da:

«— Onu oluma hibe etmek istiyorum. Onunla kan koca haya-

t yayacak» deyince, Abdülmelik:

«— Mervan (babam) senden daha müttaki imi. Oluna (ba-

na) bir cariye hibe etti, sonra da, ona cariyenin bacaklarn açk
olarak gördüünü ve ona yaklamamasn tenbih etti» dedi.

(32) Kâsm'n müsaade etmeyiinin sebebi babann, mahrem yerlerini gördüü
bir kadnla olunun evlenmesinin caiz olmamasdr. Bu yüzden bir kad-
nn; kayn babasnn yannda örtünmeden açk durmas caiz ise de, ona
mahrem yerlerini (vücudunu) gösteremez.



16. YAHUD VE HIRSTYAN CARYELER NKÂHLAMAK
YASAI

• » • »

îmam Malik der ki: Yahudi ve hristiyan cariye ile evlenmek

caiz deildir.™ Çünkü Allah Teâlâ Kur'an- Kerim'de öyle buyu-

rur: «Mü'min kadnlarn hür olanlaryla, sizden evvel kitab

verilen ümmetlerin (yahudUerin ve hristiyanlarn) hür
kadnlar (...) size helâldir.»34 Bu âyette yahudi ve hristiyan

hür kadnlarla evlenmeyi helâl etmi, »Hür mü'min kadnlarla

(33) îmam Malik'e göre ehli kitaptan bir cariye ile —yukardaki hadiste görül-

düü gibi— nikâh akdi ile evlenilmesi caiz deildir. Bir sözünde ise «nikâh-

la evlenmesi caiz olmayan ehli kitap (Yahudi ve Hristiyan), kendi cariyesi

olmas bakmndan onunla cinsî münasebette bulunabilir» der.

Aradaki fark udur: Gayri müslim cariyeden olan çocuk hür olur; çünkü do-

an çocuun babas müslüman olduu için çocuk ona tabidir. Bir kâfire köle

olmak ihtimali olmaz. Ayn cariye ile nikâh akdi ile birleirse, doan çocuk

köle olur, babasna tabi olarak da müslüman olur. Böyle olunca, bir müslü-

man kölenin kâfirin eline düme ihtimali belirir.

Doan bir çocuk, nesepde babasna tâbi, köle ve cariyelikte anasna tâbi,

dinde de, hangisinin dini üstünse ona tâbidir.

(34) Mâide Sûresi, 24.
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evlenmeye gücünüz yetmezse, mü'min cariyelerinizle evle-

nin»™ âyetinde ise, müslüman cariyelerle evlenmeye müsaade
etmi ve fakat yahudi ve Hristiyan cariyelerle evlenmeye müsaade
etmemitir.™

mam Malik der ki: Kiinin Yahudi ve Hristiyan cariyesi ken-

disine helâldir. Onunla kar koca hayat yaayabilir. Fakat Mecû-
si cariyesi helâl olmaz.36/&

(35) Nisa Sûresi, 25.

(36) Bu âyeti kerimeyi imam afii* de, mam Malik gibi anlayarak (yani Yahu-
dilii ve Hristiyanl irkten sayarak) gayri müslim cariyelerle evlenmek
(münasebette bulunmak) caiz deildir demitir.

Ebû Hanife ise cariye hususundaki hükmün umumi oluunu esas olarak,

aadaki hadise de dayanarak —müslüman tercih etmekle beraber

—

gayri müslim cariyelerle de evlenmek caizdir demitir:

îbn Abbas'tan öyle rivayet olundu:

«Allah bu ümmete hükümleri geni brakt içindir ki, Yahudi veya Nasra-
ni de olsa cariyelerle evlenmek caizdir.» (Ebussuud Tefsiri, c.l, s.33 3).

(36/a) Nikâh yoluyla hürleriyle cinsî münasebetin caiz olduu din mensupla-
rnn cariyeleriyle cinsî münasebet (nikâh deil) caizdir. Nikâh yoluyla

hürleriyle cinsî münasebetin caiz olmad din mensuplarnn cariyeleriyle

cinsî münasebeti de caiz deildir. (Zürkarî, III/196).



17. HSAN (Evlilik)

47

39. Sa îd b. el-Müseyyeb der ki:

Kadnlardan muhsana olanlar, kocas olan evli kadnlardr.
Bunlarla da evlenmek caiz deildir. Evlenince nikâh batldr, zina
saylr. Zinay ise Allah haram klmtr.
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40. lbn ihab ve Kâsm b. Muhammed derler ki: Hür kimsenin
nikâhlayp da temas ettii cariye artk muhsana saylr.

îmam Malik der ki: Kendisine yetitiim âlimlerin hepsine
göre, cariye ile evlenen hür kimse muhsan saylr. 37

Köle ile evlenen hür kadn da muhsana saylr.

tmam Malik der ki: Hür bir kadn kölesi ile evlenirse o köle

muhsan saylamaz. Ancak nikâhnda iken kölesini azad eder,

kölesi de azad edildikten sonra onunla münasebette bulunursa o
zaman muhsan saylr. Azad etmeden önce köle, hanmndan ay-

rlrsa muhsan saylmaz. Kendisini azad ettikten sonra hanm ile

evlenir, onunla temas ederse o zaman muhsan saylr. Bir cariye,

hür efendisi ile evlenir, azad edilmeden boanrsa muhsana sayl-

maz. Azad edildikten sonra evlenip, kocas ile münasebette bulu-

nunca muhsana saylr. Çünkü bir cariye hür bir kimse ile evlenir,

kocas onu azad eder ve azad ettikten sonra onunla münasebette
bulunursa muhsana olur.

imam Malik der ki: Hür bir müslüman hür biryahudi veya
hristiyan yahut müslüman cariye, ile nikâh kyp, onlardan bi-

riyle münasebette bulunduunda muhsan olur.

(37) Evli kadna muhsana, evli erkee muhsan denilir. Bunlarn her ikisi de zi-

na yaparsa—er'an— recim (ölüm) cezasna çarptrlrlar.
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18. MÜTA' NKÂHI38

41. Ali (r.a.)'den rivayet olundu: Resûlullah (s.a.v.) Hayber

sava günü Müta' nikâhn ve ehlî merkep etinin yenilmesini

yasaklad. 39

42. Zübeyr olu Urve anlatyor:

Hakîm kz Havle, Hz. Ömer'in huzuruna girerek:

«— Ümeyye olu Rebîa bir kadnla Müta' usulü birleti, kadn
hamile kald» deyince, Hz. Ömer kzd, hrkasn sürükleyerek

çkarken öyle söyledi:

«— Bu müt'adr. Önceden hükmü bana braklsa idi, bunu
yapanlar recm ederdim. (Talayarak öldürürdüm.)»

(38) Müta nikâh, bir kadn belirli bir mal, para veya kadnn masrafn üzerine

alma karlnda, geçici bir süre için nikâhlamaktr.

slam'dan önce bu yaplyordu, sonra da bir süre serbest kald, daha sonra

Hayber Sava srasnda nihâi olarak yasakland.

(39) Buhar, 64- Megazî, 38; Müslim, 16-Nikâh, 2; no: 29-32. Önceleri —zaruret

ve ihtiyaç gerei— ehli merkep eti helâldi, sonra yasakland. Vahi eein
eti helâl klnd.
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19. KÖLELERN EVLENMES
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43. Ebû Abdurrahman olu Rebîa': «Köle dört kadna kadar
alabilir» der.

îmam Malik der ki: Bu hususta duyduumun en güzeli budur.

imam Malik der ki: «(Köle hususunda) Kölenin durumu
«Muhallil»*0 gibi deildir. Efendisi izin verirse nikâh sahihdir.

tzin vermezse sahih deildir. Karsndan boatlr. Muhallil ise

(40) Muhallil, kocasndan üç talakla boanan kadn, —kocas ile tekrar evlen-

mesi caiz olsun diye— boamak artyla nikâhlayan kimsedir. Bu tür ev-

lenmeye, «tahlil» denir. Resûlullah bu niyetle evlenen erkee ve kadna
lânet etmitir.

Kocasndan üç talakla boanan bir kadn, baka biriyle evlenip boanma-

kars olmas niyetiyle evlenmeîidir. Herhangi bir sebeple kendi isteiyle

karsn boarsa, bu kadn tekrar eski kocas ile evlenebilir. kinci koca ka-

dnn eski kocasyla evlenebilmesi için nikâhlayp tekrar boamak üzere

anlamal evlenirse, bu adama «muhallil» denir ki, Resûlullah tarafndan
lânetlenmitir.
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«Tahlil» niyeti ile evlenmi ise mutlaka boatlr.

îmam Malik der ki: Bir kadnn kocas köle olarak mülkiyeti-

ne girerse yahut bir adamn kars cariye olarak mülkiyetine
geçerse, boama olmakszn bu mülkiyet hükümsüzdür. Yeni bir

nikâhla birletiklerinde birbirinden —hadiseler yüzünden iste-

meyerek— ayrlmalar boanma saylmaz. 41

îmam Malik der ki: Bir kadn köle olan kocasn mülkiyetine

geçirdikten sonra azat ederse onun iddetinde (ayrldktan sonra
bekleme süresinde) saylr. Ancak yeni bir nikâhla birleebilirler.

(41) Boadktan sonra köle veya cariye olarak mülkiyetine geçerse, bu mülkiyet

hüküm ifade eder. Yani kadnn boand kocas kendisinin kölesi ve

adamn boad kars da cariyesi olur.
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20. KARISI KENDSNDEN ÖNCE MÜSLÜMAN OLAN
MÜRKN NKÂHI
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44. Ibn ihab'dan öyle rivayet olundu: Resûlullah (s.a.v.)*in

zamannda kocalan henüz kâfir olan baz kadnlar hicret etmeksi-

zin müslüman olmulardr. Onlardan biri de Mugyra olu
Velid'in kzdr ki Ümeyye olu SafVan'n kars idi. Mekke'nin fet-

hi günü müslüman oldu. Kocas Safvan slama girmedi ve kaçt.

Resûlullah (s.a.v.) SafVan'a, amcas Ümeyy olu Vehb 'i —güven
altnda olduuna iaret olmak üzere hrkasn vererek— peinden
gönderdi ve slâm'a davet etti. Vehb'e öyle talimat verdi. Safvan
raz olursa slâm' kabul edecek, gelmek istemezse ona iki ay müd-
det tannmtr.

hrka ile Resûlullah (s.a.v.)'in yanma gelince

«— Ya Muhammed! te u Umeyr olu Vehb, hrkam bana ge-

tirerek beni çardn, raz olursam slama gireceimi, olmaz-
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sam bana iki ay süre tanyacan söyledi» deyince Resûl-i Ekrem
(s.a.v.):

«— Ey Ebû Vehbi Bineinden inebilirsin.» buyurdu.
Safvan:

«— Hayr. Bana kararn açklamadan vallahi inmem» deyin-

ce Resûlullah (s.a.v.):

«— Sana dört ay süre tandm» buyurdu.

Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.) Hevâzin kabilesini slama
davet etmek üzere Huneyn'e hareket etti. Orada Safvan'a haber
göndererek emanet olmak üzere silah ve baz malzeme getirmesi-

ni söyledi. Safvan gelince:

«— Bunlar kendi rzamlam vereceim, yoksa zorla m ala-

caksn?» dedi. Resûlullah (s.a.v.)'da:

«— Kendi rzanla» buyurunca, yanndaki silah ve malzeme-
yi verdi.

Daha sonra Safvan —kendisi kâfir, kars müslüman
olarak— Resûlullah ile birlikte Huneyn ve Taif savalarna katl-
d. Müslüman oluncaya kadar da Resûl-i Ekrem (s.a.v.) karsn
ondan ayrmad. slam'a girdikten sonra eski nikâhlaryla hayat-
larn sürdürdüler.42
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45. bn ihab der ki: Safvan, karsnn müslüman oluundan
bir ay kadar sonra slam'a girmitir.

(42) bn Abdilber der ki: Sahîh bir yoldan muttasl olduunu bilmiyorum. Bu,
siyer bilginlerince bilinen bir hadistir. bn ihab, bu bilginlerin imamdr.
Bu hadisin öhreti, isnadndan daha güçlüdür. Ayrca bkz. Müslim, 43- Fed-

âil, 14, no: 59.

Resûl-i Ekrem'in kâfir oian Saivan'm müslüman karsn ayrmay öü-
nün durumuna göre idi. Hem de Safvan in slam'a gireceine inanyordu.

Yoksa slâm dininin kesin hükmü, bir müslüman kadm,— dini ne olursa ol-

sun— müslüman olmayan bir adamn kars olamaz, eklindedir.
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bn ihab der ki: Kocas küffar memleketinde kâfir olarak ka-
lan bir kadn, Allah ve Resûlü urunda hicret edip müslüman
olunca kocasndan kesin olarak ayrlyordu. Ancak kocas—iddeti
bitmeden— müslüman olarak hicret eder gelirse ayrlk olmuyor-
du.
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46. Ibn ihab der ki: Hâris b. Hiam'n kz ümmü Hakîm, Ebû
Cehil olu îkrime'nin kars idi, Mekke'nin fethi günü müslüman
oldu. Kocas Îkrime müslüman olmad, kaçt Yemen'e gitti. Pein-
den kars Ümmü Hakîm, Yemen'e kadar giderek onu slama da-
vet etti. O da îslam kabul etti. Fetih senesi Medine'ye geldiler.

Huzura girdiinde Resûlullah onu görünce sevinerek kalkt, onu
karlad. îkrime de Resûlullah'a biat etti. (Ömrünün sonuna ka-
dar din urunda mücadele ve cihad yapacana söz verdi.) Bundan
sonra karsyla eski nikâhlaryla yaadlar.

îmam Malik der ki: Koca müslüman olur, kars kâfir kalrsa
kars slam'a çarlr, kabul etmezse nikâhlar bozulur. Çünkü
Allah Tealâ:

«—Kâfir kadnlar nikâhnzda tutmayn» (Mumtahine,
60/10) buyurmutur. 43

(43) eybanî, 602.

Burada kâfir demek hiç bir semâvi dini kabul etmeyen, yani ehli kitap ol-

mayan demektir. Yoksa müslüman bir erkein Yahudi veya Hristiyan bir
kadnla evlenmesi caizdir. Yine kan koca Hristiyan olur veya Yahudi koca
müslüman olur, kars kendi dininde kalmak isterse nikâhlar bozulmaz,
evlilik hayatlar devam eder.
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47. Enes b. Malik (r.a.) anlatyor: Abdurrahman b. Avf (r.a.)

Resûlullah (s.a.v.)'in huzuruna geldi, üzerinde evlilik belirtisi

vard. Resûl-i Ekrem sorunca evlendiini söyledi. Resûlullah
(s.a.v.) ne kadar mehir verdiini sordu, o da:

«— Bir hurma çekirdei arlnda altn verdim» dedi. Bunun
üzerine Hz. Peygamber:

«— Bir koyun da olsa kes, düün yap» buyurdu.44

pJ vj j£^ u
< W>:

gji i$
48. Said olu Yahya'dan öyle rivayet edildi:

«— Bana nakledildiine göre Resûlullah (s.a.v.) düüne ge-

lenlere et ve ekmek yedirirdi.46

49. Abdullah b. Ömer, Resûlullah (s.a.v.)'in öyle dediini ri-

vayet etti:

«— Herhangi biriniz düüne davet edilirse, gitsin.»48

(44) Buharî, Nikâh, 67/54; Müslim, Nikâh, 16/12, no: 79-83.

(45) bn Mace (Nikâh, 9/24), mevsul olarak rivayet eder.

(46) Buharî, Nikâh, 67/71; Müslim, Nikâh, 16/15, no: 96.
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50. Ebû Hüreyre'nin öyle dedii rivayet olundu:

*— En kötü sofra fakirlerin çarlmayp sadece zenginlerin

davet edildii düün yemeidir. Kim davet edilir de gitmezse,

Allah'a ve Resulüne âsi olmu olur.» 47

51. Enes b. Malik anlatyor:

Bir terzi Resûlullah (s.a.v.)', hazrlad bir yemee davet et-

ti. Ben de beraber gittim. Ev sahibi arpa ekmei ve kabak çorbas

çkard. Yerken Resûlullah (s.a.v.)'in çorbadaki kabaklar toplad-n gördüm. O günden sonra kaba sevmeye baladm.48

(47) Buhar, Nikâh, 67/72; Müslim, Nikâh, 16/15, no: 107.

(48) Buhar, Et'mi, 70/4; Müslim, Eribe, 36/21, no: 144.
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52. Elem olu Zeyd'den Resûlullah (s.a.v.)in öyle dedii ri-

vayet olundu:

«— Sizden biriniz bir kadnla evlenir veya bir cariye satn alr-

sa, perçeminden (kakülünden) tutsun. Uurlu ve bereketli olmas

için dua etsin. Deve satn alnca da elini hörgücüne koysun, eyta-

nn errinden (devenin tekme ve srmasndan) Allah'a snsn.»

53. Ebû Zübeyr el-Mekkî der ki:

Bir adam birinin kz kardeini istedi. Kardei de bacsnn
zina ettiini söyledi. Bunu iiten Hz. Ömer (r.a.) neden unutulmu
hadiseyi söyledin diye kzn kardeini dövdü (veya neredeyse döv-

mek üzereydi).

54. Rebia b. Ebî Abdurrahman'dan öyle rivayet edildi:

Muhammed olu Kasm ve Zübeyr olu Urve öyle derlerdi: Dört

kars olan bir adam zevcelerinden birini boasa, istedii takdirde

evlenebilir. Onun iddetinin bitmesini beklemesi gerekmez.
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55. Kasm b. Muhammed ile Urve b. Zübeyr yukardaki fetvay,

Medine'ye geldii sene Abdülmelik olu Velid hakknda vermi-
lerdi. u kadar var ki, Muhammed olu Kasm: «Velîd karsn
muhtelif meclislerde boad» dedi.

'^Jij . sSÛJij . yb : lJ^ Sî
56. Said b. Müseyyeb der ki: Üç eyle oynanmaz, aka yapl-

maz: Nikâh, talak ve köle âzad etmek. (Bunlarda çok ciddi olmak
gerekir.)49
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57. Hadîc olu Râfi anlatyor: Ensardan (Medine'li) Mesleme
olu Muhammed'in kzyla evlendim. Yalannca üzerine genç bir

kzla evlendim. Genç karma daha fazla önem veriyordum, ilk ka-

rm ayrlmak istedi, onu bir talak ile boadm. îddeti bitmek üze-

reyken onunla tekrar birletim. Sonra yine genç kanma yaknlk
gösterince tekrar ayrlmak istedi, onu bir talak daha boadm. îd-

deti bitmeden onunla tekrar birletim. Daha sonra genç karma
yaknlk ve iltifatm devam edince yine boanmak istedi. Bunun
üzerine ona:

(49) Ebu Davud, Talak, 13/9; Tirmizi, Talâk, 11/9; bn Mace, Talâk, 10/13. .
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«— Ne diyorsun? îyi düün. Bir talak, kald. (Seni tekrar bdar-

sam bir daha birleemeyiz.) Genç hanmdan daha az iltifat göre-

rek yaamaya razysan evliliimiz devam etsin. Buna raz olmaz-

san bir daha birlememek üzere seni üçüncü kez boayacam»
dedim. O da:

«— Ben bu hale razym, evliliimiz devam etsin» dedi, ben de

onu bir daha brakmadm. Bu hale raz olduunu söyleyince ben

de bunda bir vebal görmedim. 60

(50) eybanî, 586.
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L TALAKI BANLE BOAMA1

. ^L. o «1.1» : ^.lli. y iJ JUi *
^Jî IjUi . 'iJJaJ <JU

1. Malik, unlar rivayet etti: Bir kii Abdullah b. Abbas'a:

«Ben karm yüz talak ile boadm. Hakkmdaki görüün nedir?»

deyince Ibn Abbas ona:

(1) Talak, lugatta, ba kaldrma ve serbest brakma anlamndadr. er'an: Özel

lafzla gelecekte ya da boad anda nikâh ban ortadan kaldrmaya talak

denir.

Boama üç e*kilde olur: 1- En uygun boama, 2- Uygun boama, 3- Bid'at bo-

ama.
En uygun boama: Kocann, kars temizken ona yaklamayarak bir defa

boamasndan ibarettir ki, kars bu boamadan sonra iddet bekler, iddeti

bitince artk kesin olarak bo olur. Geride iki talak daha kalr. Taraflar is-

terlerse yeni bir nikâhla ve yeni mehirle evlenebilirler.

Uygun boama ise, kocann, karsyla birleme yapmadan

nir.

Bidat talak, kocann, karsn bir sözle üç ya da iki talak ile boamas veya

kadnn temiz halinde talak- bain ile boamas ya da hayz halinde boama-
sdr. Bu tarz boamak bid'at ve günahtr.
Bir baka yönden talak ikiye ayrlr: 1- Sarih ibare ile boamak. 2- Kinaye
olarak talakta kullanlan lafzla boama.
Sarih ibareyle verilen talak; boamada kullanld için boamaya niyyet et-

meye gerek yoktur. Bir vasfla mukayyed olmadkça ric'î talak meydana ge-

lir.

Kinaye lafzlarla boama, talaka niyyet etmekle veya durumun delâletiyle

olur. Genel olarak bu ekilde verilen talak, talak- baindir, yani yeni bir

nikâh gerektirir. Talak ihtiyaç halinde mübah olmakla birlikte, Allah'n en

çok buzettii bir hadisedir. Resûlullah «Mubahlar içerisinde Allah'n en

karar verildikten sonra yaplacak hareketin safhalarn açklamaktadr.
Yoksa boamak aslnda sevilmeyen bir olay olduu için güzel taraf yoktur.
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«— Kadn senden üç talak ile bo oldu. (Geri kalan) doksanye-
di talakla da Allah'n âyetlerini alaya alm oldun» dedi. 2

^ij s jü . jt M it* Jj «u- '^u-j y «3 i ^üu > ^j^-j - t

h4 v * £ ^ * ö 3Ö- •^ s^ y

2. îmam Malik'ten rivayet olundu: Bir adam Abdullah b.

a trplprpk-

Karm sekiz talak boadm» deyince Ibn Mes'ud:

Sana nasl fetva verildi?» diye sordu. O da:

«— Karn üç talakla bo olmu denildi» diye cevap verdi. îbn
Mes'ud devamla öyle dedi:

«— Doru söylemiler, kim Allah'n emrine uygun olarak bo-

arsa Allah (bu boamann hükmünü) açklamtr. Bir kimse de
kendi aleyhine gevezelik yaparsa, bu hatas kendine aittir. Kendi
aleyhinize mualata yapp da bizi uratrmayn. Hüküm, onla-

rn dedii gibidir. (Karn senden üç talak ile botur)».

. sâ»-lj I^Um

ili ji ^ . 14i ul. O ç-jjl u . yi >i : >_>i» 4* y >^ j&

3. Ebû Bekir b. Hazm öyle demitir: Ömer b. Abdülaziz bana:

«Elbette (kesinlikle) sözü (Talak- bain) hakknda âlimler ne
hüküm veriyor?» diye sorunca, ben ona öyle cevap verdim:

<Ebân b. Osman elbetteyi bir talak sayyor.» Bunun üzerine
b. Abdülaziz:

(2) Çünki islâm'da kocann karsn en fazla üç talakla boama yetkisi vardr.
Bunun üstünde söylenen sözlerin bir deeri yoktur.
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«•ayet talak (Boama hakk) bin tane olsa, elbette kelimesi

hepsini içine alr. Elbette sözünü kullanan, son sözü söylemi olur.

(Yani kars üç talak ile bo olur).» dedi.

4. bn ihab'dan rivayet edildi: Mervan b. Hakem, Elbette

kaydyla karsn boayamn karsnn üç talak bo olduuna hük-

mederdi.

imam Malik der ki: Üç talak hakknda duyduklarmn en uy-

gunu budur. 3

(3) Hanefi mezhebine göre, bu sözle ayet üç talaka niyet etmemise bain talak

vaki olur. afiî mezhebine göre ricl talak vaki olur.

MUVA1TA.C.in,F.5
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2. ERKEN, (BOAMA NYETYLE) KARISINA
SERBESTSN, KURTULDUNGB SÖZLER

Û* ^ ^ J : * Jûî ? vîLjlî J* dÛ^ o^ U , £JI

5. îmam Malik'e öyle rivayet olundu: Irak'tan, Ömer b.

Hattab'a bir adamn karsna (boama kasdiyle) «ipin boynunda»
dediini yazdlar. Bunun üzerine Ömer b. Hattab da (Irak'taki)

valisine: Ona hac mevsiminde benimle Mekke'de görümesini
söyle diye yazd. Hz. Ömer, Beytullah tavaf ederken ad geçen
adam, Hz. Ömer'le karlap, selâm verince, Hz. Ömer:

«— Kimsin?» diye sordu. O da cevaben:

«— Yamna gelmesini emrettiin kiiyim», deyince Hz. Ömer:

«— u Kâbe'nin Rabb hakk için sana soruyorum, karna
«îpin boynunda» derken niyetin neydi?»

«— Buradan baka bir yerde bana yemin verseydin gerçei
söylemezdim.

«— Bu sözümle karm boamay kasdettim» deyince Hz.
Ömer:

«— Hüküm, istediin gibi olmutur, (yani karn senden bo-
tur)» dedi.
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. OÜLÜ â4 :
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6. îmam Malik'e öyle rivayet olundu: Ali b. Ebî Talib, kars-
na «sen bana haramsn» diyen bir kii hakknda:

«— Kars üç talakla botur» 4 diye fetva verirdi.

imam Malik der ki: Üç talak konusunda iittiimin en uygu-

nu budur.

7. Nafî'den rivayet edildi, Abdullah b. Ömer der ki: (Bir kimse-

nin karsn boama niyetiyle): «Sen serbestsin veya ben senden

kurtuldum» demesi üç talak saylr.

8. Muhammedin olu Kasm'dan rivayet edildi: Bir ailenin

kzyla adamn biri evliydi. Adam, karsnn ailesine «aln kznz
ne yaparsanz yapn» dedi. Bunun üzerine fakihler, o kadnn bir

talak ile bo olduuna hükmettiler.6

(4) Hanefî mezhebine göre, bain talak vaki olur.

(5) eybanî, 600.
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/ i. 0 0

9. îbn ihab, Karsna: «Sen benden, ben de senden kurtul-

dum» diyen bir adam hakknda, der ki:

«0 kadn üç talak ile botur. Tpk elbette ile bo olan kadn gi-

bi.»

îmam Malik der ki: Bir adam, «Sen serbestsin» veya «sen kur-

tuldun» ya da «sen kesin olarak bosun» derse, bu üç talak saylr.

(Nikâhtan sonra) karsna yaklamadan yukardaki sözleri söyle-

yen kimse hakknda, bir veya üç talaktan hangisine niyyetlendi ise

o kadar talak vaki olur. Adam «bir tane kasdettim» derse yemin et-

tirilir, o ahs, karsna taliplilerden biri olur. Zira kocasyla te-

masta bulunmu bir kadn, kocasndan ancak üç talak kesin ola-

rak ayrr. Böylece kadn kocasndan kurtulur ve serbest olur. Ko-

casyla temas etmemi bir kadn hakknda bu ii bir talak görür.

imam Malik der ki: Bu konuda iittiimin en uygunu i-
hab'n sözüdür.
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3. BOAMA YETKSN KADINA VERMEK SURETYLE
BOANMA

lM^ç * & Ji * 0» S jiUU - |.

10. îmam Malik'e öyle rivayet edildi: Bir adam, Abdullah b.

Ömer'e gelerek:

«— Ya Eba Abdurrahman, boama yetkisini kanma verdim. O
da kendisini boad. Bu konuda görüün nedir?» dedi.

Abdullah b. Ömer:

«— Görüüm karnn dedii gibi (yani botur)» deyince, adam:

«— Yapma, ya Eba Abdurrahman» dedi.

bn Ömer:

«— Ben mi yapyorum? Onu sen yaptn», karln verdi.

J$l lfe % t^ £ff y& #l m & - w

11. Nafî'den: Abdullah b. Ömer öyle derdi:

«Koca, karsna boama yetkisini verirse hüküm, karnn ver-
dii hükümdür» (yani kendisini boarsa bo olur, boamaz ise bo
olmaz). Yalnz (koca karma) mani olur.

«Ben yalnz bir talakla boama yetkisini vermeyi kasdettim.»
derse, yemin eder, (ric'î talak vaki olur), iddeti içerisinde karsna
döner.



70

4. BOAMAYETKSN KADINA VERMEKLE BR TALAK
HAKKINI KULLANMA

12. Zeyd b. Sâbit'in olu Hârice öyle rivayet etti: O, babas
Zeyd b. Sâbit'in yannda otururken, Zeyd'e, Ebû Atîk'in olu Mu-
hammed iki gözü yal olarak geldi. Zeyd ona:

«— Bu ne hal?» diye sorunca: O da:

«— Boama yetkisini karma verdim, o da benden ayrld» de-

di. Zeyd ona:

«— Seni böyle davranmaya ne zorlad?» diye sordu. Adam:

«— Kader» cevabn verdi. Zeyd:

«— istersen karna dön. O, yalnz bir talak ile bo olmutur.
Senin ona dönmek hakkndr» dedi. 6

y u ±\ ;>; j . lu & ^üfc o& ; # Jû « iuu Ds

(6) eybanî, 567.
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13. Abdurrahman b. Kasm babasndan rivayet etti: Sakîf ka-

bilesinden bir adamn boama yetkisini karsna vermesi üzerine

kars, ona:

«— Sen talaksn (bosun)» dedi ve adam sustu. Sonra tekrar:

«— Sen talaksn» dedi. Kocas:

«— Aznda ta (söyleyecein bir olay)m var?», dedi. Kadn
tekrar:

«— Sen talaksn» deyince, kocas (tekrar):

mesi için Mervan b. Hakem'e gittiler. Mervan adama, karsna
yalmz bir talakla boama yetkisi verdii hakknda, yemin ettirdi

ve karm ona verdi.

Abdurrahman der ki:

«Bu hüküm (babam) Kasm'n houna giderdi» ve bu konuda
iittiklerinin en uygunu olduu görüündeydi.

îmam Mâlik der ki:

«Bu konuda iittiklerimin en uygunu ve en houma gideni bu-

dur.

üzerine davalarm gör-
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5. KADINA BOAMAYETKSN VERMEK, BO
OLMASINI GEREKTRMEZ

.m
14. Hz. Aie der ki: «Ebû Bekir'in olu (kardeim) Abdurrah-

man'a Ebû Ümeyye kz Kureybe'yi (ailesinden) istedim. Onlar da
verdiler. Sonra Abdurrahman'a sitem ederek:

«— Biz, Onun deil, Hz. Aie'nin hatr için verdik» dediler.

Bunun üzerine Hz. Aie Abdurrahman'a (haber) göndererek du-

rumu bildirince Abdurrahman da boama yetkisini (hanm) Ku-
reybe'ye verdi. Kureybe, kocasn tercih etti. Bu olay talak sayl-

mad.

'cJö v 4p ol ^lLj î 4e ^ J-j : Jli ^ lifi .
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15. Kasm'dan öyle rivayet edildi:

Hz. Peygamberin hanm Hz. Aie, Abdurrahman—am'da
iken— kz Hafsa'y Zubeyr'in olu Münzir'le evlendirdi.

Abdurrahman (am'dan) gelince:

«— Ben olmadan bu yaplr m?» dedi.

Hz. Aie (olay) Münzir'e anlatnca, Münzir:
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«— Bu i, Abdurrahman'm elindedir. (Yani boama yetkisini

ona verdim. Ne derse o olur.)» demesi üzerine:

Abdurrahman (Aie'ye hitaben):

«— Senin kararlatrdn ii bozma gücünü kendimde gör-

müyorum» dedi. Böylece Hafsa, Münzir'in yannda kald ve bu
olay talak saylmad.7

. jSOv lÛ -^ : î y^ VJ , «3j ifip , U>1 iL;
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16. Abdullah b. Ömer ile Ebû Hureyre'ye, boama yetkisini ka-

rsna veren, bu yetkiyi kullanmadan kocasna iade eden kadnn
kocas hakknda fetva soruldu.

Her ikisi de:

«— Bu boama saylmaz», dediler.

Saîd b. Müseyyeb der ki:

«Bir adam boama yetkisini karsna verir de kars da ondan
ayrlmaz ve onun yannda kalrsa bu, boama saylmaz.»

imam Malik, boama yetkisi kendisine verilen, bu yetkiyi ka-

bul etmeyip sonra kocasndan ayrlan kadn hakknda der ki:

«Onun elinde böyle bir yetki yoktur. Bu yetki, ikisi bir mecliste bu-

lunduu sürece devam eder.»

(7) eybanî, 569.
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6. ÎLA' (Karsna Yaklamama Yemini) 8

. îâ^ jiVl IlUJ : UU JÎ

17. Cafer, babas Muhammed'den rivayet eder: Ali b. Ebî Talib
derdi ki:

«Bir kii karsna yaklamamaya yemin ettiinde talak mey-
dana gelmez. Dört ay geçince baklr, ya karsn boar ya da cinsî

münasebet yapmakla yeminini bozar, (kefTaret verir) karsna
yaklar. îmam Malik der ki: Fetva bizce de böyledir. 9

^ Uj , ^! £j t,! i O? & ^ cr^J
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(8) îlâ', lugatta yemin anlamndadr.
Fkh'da, karsyla belirli bir müddet cinsî münasebet yapmayacana dair

erkein yapt yemindir.

îlâ' yoluyla yemin, ya sarih ifadelerle olur; ya da kinâye ifadelerle olur.

Sarih ifadelerin niyete ihtiyac yoktur. Mesela erkein,kansna «Sana yak-
lamam, seninle cima etmem, cünüpîükten dolay seninle ykanmam» gibi

ifadeleridir.

Kinaye ifadeler ise, «Sana dokunmam, sana gelmem, seninle (bir odaya) gir-

mem, seninle benimbam hiç bir ey bir araya getirmez, seninle bir yatak-
ta gecelemem, yatana yaklamam vb.» ifadelerdir ki, bu ifadeler yemin
kasd ile yapld takdirde îlâ olur.

(9) Hanefî imamlarna göre, dört ay içerisinde yeminini bozarak karsna dön-
mezse, dört ayn bitmesiyle talak vaki olur.
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18.Nafî'den rivayet edildi; Abdullah b. Ömer öyle derdi:

«Bir kimse karsna yaklamamaya yemin edip de üzerinden
dört ay geçince baklr: Ya karm boar, yahut ona dönerek yemi-

nini bozar, keffaretini verir. Dört ay geçmeden ettii yemin talak

saylmaz.»

tbn ihab'dan rivayet edildi: Saîd b. Müseyyeb ile Ebû Bekir b.

Abdurrahman, karsna yaklamamaya yemin eden bir adam
hakknda öyle dediler:

«Dört ay geçince kadn, ric'î talak ile bo olur. Kadn iddet bek-

lerken kocasnn dönme hakk vardr.»10
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(10) eybanî, 580.
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19. imam Malik'e öyle rivayet edildi: Karsna yaklamama-
ya yemin eden bir adam hakknda Mervan b. Hakem:

«Dört ay geçince kadn bir talak ile bo olur. Kadn iddet bek-

lerken kocasnn ric'at (dönme) hakk vardr» diye hüküm verir-

di.11

Malik der ki: Bir adam karsna ilâ yaparsa baklr, karsna
dönmez de boarsa (ric'i talak olur) iddeti içinde dönme hakk
vardr. îddet'i bitinceye kadar yaklamazsa talak bain olur. (Bu
takdirde) dönme hakk olmaz. Ancak (yaklamamas) hastalk,

hapis gibi meru özürlerden dolay olursa karsna dönme hakk
devam eder. ddeti bitip bain talak ile bo olduktan sonra yeniden

evlenir, yine dört ay geçinceye kadar karsna yaklamazsa bak-
lr, yeminini bozmazsa birinci yeminle talak bain olur, bir daha
dönemez. Nikâhlayp, karsna yaklamadan boand için de,

kars üzerinde bir iddet ve rickt hakk yoktur.

mam Malik der ki: Karsna yaklamamaya yemin eden kim-

se dört ay geçince baklr, boarsa talak rict olur. ddeti içerisinde

dönebilir. ddeti bitmeden dört ay geçerse talak vaki olmaz, iddeti

bitinceye kadar dönebilir. Bu srada dönmeden iddeti bitince ta-

lak bain olur ve bir daha dönemez.

Bu hususta iittiimin en güzeli budur.

(ll)eybanî, 579.
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mam Malik, karsna yaklamamaya yemin eden, îwra Ha
bir talak ile boayan ve boama iddeti bitmeden dört ay geçen
adam hakknda der ki:

Bu adam, yeminini bozarak keffaret vermemise iki talak ile

boanu olur. ayet boama iddeti dört aydan önce biterse (bu du-
rumda) adamn yemini boama olmaz. Çünkü kars ondan bo
iken dört ay geçmi olmaktadr.

îmam Malik der ki: Bir kimse karsna bir gün ya da bir ay
yaklamamaya yemin eder de sonra dört aydan daha fazla (bir

müddet) geçinceye kadar bekler (hanmna yaklamazsa), bu
yemin, boamay gerektiren yemin olmaz. Boamay gerektiren ye-

min, (hanmna) dört aydan daha fazla yaklamamaya yemin
eden kiinin yeminidir. Fakat dört ay ya da daha az karsna yak-

lamamaya yemin eden kimsenin yemini kanaatimce lâ sayl-
maz. Çünkü nazar dikkata alnacak zaman, (yani dört ay) gelince

yeminin gerei yerine gelmi olur. Bir ey gerekmez.

îmam Malik der ki: Bir koca, kars çocuunu sütten kesinceye

kadar ona yaklamamaya yemin ederse bu yemin ilâ saylmaz. Ni-

tekim bana ulatna göre Ali b. Ebi Talib'e bu mesele soruldu-

unda bu yeminin ilâ olmayacan ifade buyurmulardr.
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7. KÖLENN ÎLÂ'SI

îmam Malik der ki: îbn ihab'a kölenin kansna yaklamaya-
cana dair ettii yeminin hükmünü sordum.

Ibn ihab da öyle dedi:

«— Onun yemini de hürün yemini gibi sabittir.u kadar var ki

kölenin îlâsmn süresi (dört ay deil) iki aydr.»
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20. îmam Malik'e rivayet edildi: Saîd b. Amr b. Süleyb ez-Zü-

rekî evlenecei kadn boayacan söyleyen bir adam hakknda
Kasm b. Muhammed'e (fetva) sordu.

O da dedi ki:

«— Karsna «seninle evlenirsem srtn bana anamn srt gibi

olsun» diyen adama Hz. Ömer, «Evlenirsen zhar keffareti verin-

ceye kadar karma yaklama» diye emretti.

j& * * oi : va ^si y # J> ^ >te JK» ^

21. mam Malik'e öyle rivayet edildi: Bir adam, Kasm b. Mu-
hammed ile Süleyman b. Yesar'a evlenmeden önce karsna zhar
yapan bir adam hakknda (fetva) sordu. Onlar da:

(12) Zhar kelimesi lugatta, srt anlamna gelen zahr kelimesinden türetilmi

«zahere» fiilinin mastardr. Aslnda kocann karsna, «srtn bana anamn
srt gibi (geliyor)» demesidir. Ancak sonradan srttan dier azalara, anne-

den de dier evlenmesi haram olan kadnlara intikal edilmitir.

Fkhta ise, bir kocann, karsn veya yüz, ba gibi bir organn ya da üçte

bir, dörtte bir gibi vücudunun her yerine amil bir cüz'ünü kendisine nikâh

ebediyen haram olan kadnlarn bakmas haram bir organna benzetmesi-

ne, zhar denir.
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«— O kadnla evlenirse zhar kcflareti verinceye kadar ona do-

kunamaz» dediler.
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22. Hiam b. Urvc babas Urve'den rivayet eder:

Urve, dört karsna bir cümle ile «hepiniz bana annemin srt
gibisiniz» diyen bir adam hakknda:

«— Ona yalnz bir keffaret gerekir» demitir.

Kebia b. Ebî Abdirrahman'dan da böyle rivayet edilmitir.

îmam Malik der ki: Fetva bize göre de böyledir, Allah, zhar
keffareti hakknda öyle buyurdu: «(Karsna zhar yapan)
temas etmeden önce bir köle azad eder. Köle bulamayan,
karsna yaklamadan pepee iki ay oruç tutar, oruç tuta-

mazsa altm fakiri doyurur.»**

îmam Malik, ayr ayr meclislerde karsna zhar yapan bir ki-

i hakknda der ki:

«Ona yalnz bir keffaret gerekir. ayet zhar yapar, sonra kef-

faretini verir, sonra da tekrar zhar yaparsa, yeniden bir keffaret

daha gerekir.»

îmam Malik der ki:

«Bir kimse zhar yaptkdan sonra, keffaret vermeden önce bir-

leme yaparsa, yalnz bir keffaret gerekir. Keffaret verinceye kadar
karsna yaklamaz. (Önceden yaklat için de) Allah'tan af di-

ler. Bu iittiklerimin en uygunudur.

îmam Malik der ki:

Gerek süt ve gerekse neseb (soy) yönünden evlenmesi haram
olan kadnlara yaplan benzetme de ayndr. (Aralarnda hiç bir

fark yoktur).

îmam Malik der ki: Kadnlar kocalarna zhar yapamazlar.

Yüce Allah'n «Kadnlarna zhar yapp sonra sözlerin-
den dönenler... »>

13/u âyeti hakknda îmam Malik der ki: Bu âye-

tin tefsiri iittiime göre öyledir: Adam karsna zhar yapar
tn annemin srt gibi der), sonra da karsna yaklamaya
verirse, ona keffaret vacip olur. ayet karsna zhar yaptktan
sonra yaklamaya karar vermeyerek boarsa, üzerine keffaret

(13)MücadeIe, 3,4.

(13/a) Mücadele, 3.
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vacib olmaz. Dundan sonra tekrar evlenirse zhar keffareti ver-
meksizin ona dokunamaz.

Cariyesine zhar yapan biri hakknda da mam Malik der ki:

ayet bu kii cariyesine yaklamak isterse, münasebetten önce
zhar keffareti vermesi gerekir.

mam Malik der ki: Zhar yapan bir kimse îlâ da yapmsa,
ayr ayr keffaret gerekir. Ancak (aczinden) zhar keffaretiyle dön-
mek istemiyorsa îlâ (yemin) keffaretiyle dönebilir.

-

J*^ 'J; ^i-j tr **'
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23. Hiam b. Urve der ki:

Bir adam, Urve b. ez-Zübeyr'e sordu: «Bir kimse karsna: Sen
yaadkça üzerine nikâhlayacam her kadn bana annemin srt
gibi olsun, dedi. Bunun hükmü nedir?»

Urve b. Zübeyr de:

«— Bir köle âzât etmek kâfi» dedi.
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24. Malik der ki:

Ibn ihab'a kölenin yapt zharn hükmünü sordum. O da:

«Hürün zhan gibidir», cevabn verdi.

îmam Malik der ki: Aynen hür kiinin keffareti gibi olduunu
kastediyor. Hür bir kimseye zhardan dolay ne gerekiyorsa köleye

de ayns gerekir, kölenin yapt zhar sabittir, zhardan dolay
tutaca oruç iki aydr.

mam Malik, karsna zhar yapan (ve ona yaklamamaya da
yemin etmi olan) bir köle hakknda der ki:

Zhar keffaretiyle, yemin keffareti de yerine getirilmi olmaz.

Köle, zhar keffareti olarak oruç tutarken daha orucunu bitirme-

den, yemininden dolay talak meydana gelir.
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10. KADININ MUHAYYERL
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25. Kâsm b. Muhammed'den: Hz. Aie öyle dedi:

«Berîre (adndaki cariye) sebebiyle üç meselenin erî hükmü
(üç sünnet) örenilmitir. Bunlardan biri udur: Berîre azad edil-

dii zaman kocasndan ayrlma ile yannda kalma hususunda mu-
hayyer brakld. kincisi Resûlullah (s.a.v.):

«Vela hakk, azad edenindir» buyurdu *

Üçüncüsü Resûlullah (s.a.v.) eve girdiinde (ocakta) çömlein
içinde et kaynyordu. Önüne ekmek ve evde bulunan katklar geti-

rildiinde, Resûlullah: «Çömlekte et pitiini görmütüm» de-
yince (evdekilerin):

«— Evet ya Resûlallahî Fakat o et, Berîre'ye sadaka olarak ve-

rilmitir. Sen sadaka yemezsin.» demeleri üzerine Resûlullah:

«— O et ona sadaka, bize de Berîre'nin hediyesidir» bu-
yurdu. 14

(14) Buharî, Talâk, 68/14; Müslim, Itk, 20/2; No: 14.

Benzeri için bkz. eybanî, 797-798.

(*) Hz. Aie, Berîre'yi satn almak istediinde, Berîre'nin kocasnn 'Vela
hakk bize aittir' demesi üzerine, Hz. Peygamber bu sözü söylemitir
(Zürkanî, IH/235).
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26. Nafî'den rivayet edildi: Bir köle ile evli olup da hürriyetine

kavuan cariye hakknda Abdullah b. Ömer:

«Kocas kendisine yaklamadan önce cariyenin nikâh fesh et-

me hakk vardr» dedi.

îmam Malik der ki: (Azad edilen bir) cariye ile kocas birle-

tikten sonra cariye m uhayyer olduunu bilmediini iddia ederse,

iddias kabul edilmez, artk muhayyer de olmaz.

oL;ü : 'di . lu^i . H >j . Lîf gi aî^y . lyj g jû

ji lJ % . > 4^ J : Liu .^ -J\

27. Urve b. ez-Zubeyr der ki: Adiy oullarnn Zebra adnda bir

cariyesi, bana cariye iken bir kölenin nikâhls olduunu haber
verdi ve öyle dedi:

(Ben azad edilince) Hz. Peygamber (s.a.v.)'in hanm Hafsa,
beni çartarak,

«— Sana bir haber vereceim, —-Bir ey de yapman istemiyo-

rum—: Kocan sana yaklamadan önce nikâhn feshetme hakkn
vardr. ayet sana yaklarsa bu hakkn elinden gider» dedi.

Zebra bunu iitince: «O bo olsun, sonra bo olsun, sonra bo
olsun» diyerek üç talak ile kocasn boad.

£J>" ^ : W v,:'
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28. Saîd b. Müseyyeb der ki:

Kendisinde delilik ve eksiklik olan herhangi bir erkek, bir ka-
dnla evlense bu kadn muhayyerdir: sterse kocasnn
kalr, isterse boanr.16

#î « b y %j£ ? * ?5* ^ îu£ ÂiVI ^ . UU Jli - n
. j&i

.
iLÜ >j . vsl J 1^» * £Ü o^ii o! W?

! : U^:

29. îman Malik der ki: Bir köle bir cariyeyi nikâhlasa, onunla
zifafa girmeden cariye azad edilse, cariye nikâh bozmak isterse,

bir talakla bo olur ve ona mehir gerekmez. Bize göre hüküm böyle-

dir.

Öl*! & Û : & i vUi J üt • ^ 6* er^J - *
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30. mam Malik'in, îbn ihab, öyle derken duyduu rivayet

edildi: «Bir adam, boanp boanmamas konusunda karsna
seçme hakk verir, o da kocasnda kalmay tercih ederse bu, talak
saylmaz.

mam Malik der ki: ittiimin en güzeli budur.

Muhayyer braklan kadn hakknda îmam Malik der ki: Ka-
dn kocas muhayyer brakt zaman, kadn boanmay istese üç
talak ile bo olur. 16

(15) eybanî, 539, Ayrca bkz. 538.

(16) Hanefi Mezhebine göre, bir talak- bâin vaki olur.
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Kocas:

«— Ben, seni yalnz bir talakta muhayyer kldm», dese bir

talak ile boanm olmaz (her üç talak gider). ittiimin en güzeli

budur.

mam Malik der ki: Kocasnn muhayyer brakt kadn:

«— Ben bir talak kabul ettim, (dierlerini kabul etmem)»
Kocas da:

«— Ben (muhayyer brakrken) seni üç talakta muhayyer
braktm» dese de kadn yalnz bir talak kabul etse, nikâhna bir

zarar gelmeden eski nikâh üzere kocasnn yannda kalr, inaal-

lah bu talak olmaz.



11. HUL 1 (Kadnn Bedelli Boamas)17

* • • . , t.. * *

»

31 . Yahya b. Saîd rivayet etti: Bana, Abdurrahman'n kz Am-
re, Ensar'dan Sehl'in kz Habibe'den nakletti: Habibe, Kays b.

emmas'n olu Sabit'in nikâhls idi. Allah'n Resulü (s.a.v.)

sabah namazn klmaya çknca, Sehl'in kz Habibe'yi sabahn
alaca karanlnda kapsnn önünde beklerken buldu. Resûlullah
(s.a.v.) ona:

«— Kimsin?» deyince, o da cevaben:

«-— Ben, Sehl'in kz Habibe'yim Ya Resûlallah!» dedi. Resû-
lullah (s.a.v.):

«— Neyin var?» dedi. Habibe kocas hakknda:

«— Kocam Sabit b. Kays ile evli kalmamz imkânsz» dedi.

Kocas Sabit b. Kays gelince Resûlullah (s.a.v.) ona:

(17) Hul', hal' kelimesinden alnm, soymak anlamnda isim yaplmtr. Mânâ
ile isim arasndaki münasebet, kar ile kocann birbirlerine manen elbise

mesabesinde olmasndandr. Birisi dierinden ayrlmakla, sanki elbise
çkarlm olmaktadr. Fkh dilinde, kadnn, aralarnda anlaacaklar
mal veya para karlnda kocasndan boanmasn salamasdr.
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«— Bak (zevcen) Habibe neler söylüyor» dedi. Habibe:

«— Mehir olarak verdiklerinin hepsi yanmda (dilerse geri ve-

ririm)» dedi. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.) Sabite:

«— Ona verdiklerini al» buyurdu. Sabit onlar geri ald. Ha-
bibe kocasndan ayrlarak ailesinin yannda kald. 18

• • il t a

• 'J> & '4* ^ >~ • ^ J5^ Urj j !>•

32. Ebû Ubeyde'nin kz Safiye'nin azatl cariyesinin, her eyi-

ni kocasna vererek boand ve bunu Abdullah b. Ömer'in ho
karlad rivayet edilmitir.19

Bedel (mal) karl kocasndan boanan kadn hakknda
imam Malik der ki: Kocas ona zarar ve sknt verdii veya hak-

szlk ettii bilinirse boama geçerli olur ve karsndan ald mal-

lar da geri verir. Benim duyduum budur, fakiklerimizin ittifak

ettii hüküm böyledir.

îmam Malik der ki: Bir kadnn, kocasndan aldndan faz-

lasn vererek boanmas da caizdir.

(18) Ebu Davud, Talak, 13/17; Nesaî, Talâk, 27/34; bn Mace, Talak, 22.

(19) eybanî, 562.
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12. BEDEL (MAL) VEREREK BOANAN KADININ
TALAKI
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33. Nafî'den: Muavvez b. Afrâ'nm kz Rubeyyi' amcas ile bir-

likte Abdullah b. Ömer'e geldiler. Ona, Rubeyyi'in Osman b. Affan
zamannda kocasna mal vererek boandn bildirdiler. O za-

man Osman b. AfFan, kendisine ulaan bu haberi ho karlamt.

Abdullah b. Ömer, «Bu kadnn iddeti de, normal ekilde boa-
nan kadnnki gibidir,» dedi. Saîd b. Müseyyeb, Süleyman b.

Yesâr ve îbn ihab da bedel (para) karl boanan bir kadnn
iddeti de boanan dier kadnlar gibi üç hayz süresidir, diyorlar-

d.

tmam Malik der ki: Mal vererek boanan kadn ancak yeni bir

nikâhla kocasna dönebilir. Tekrar evlenir, kocas ile birlemeden
ayrlrlarsa, iddeti ikinci talaktan itibaren balamaz, birinci bo-

anmasndan itibaren iddetine devam eder.

îmam Malik der ki: Bu konuda duyduumun en uygunu bu-
dur.
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imam Malik der ki: Bir kadn, kendisini boamasna karlk
bir eyler vermesi üzerine kocas pepee üç talak ile karsn
boarsa hepsi de geçerli olur. ayet sükûtlerle sözüne ara verirse

sükûtten sonra verdii talaklar vaki olmaz, (zira bain talak vaki

olduktan sonra verilen talaklarn anlam nikâhsz kadn boa-

mak olacandan bir deeri yoktur.)
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13. LAN 20
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(20) Lian, lugatta: Lânet kökünden lâane fiilinin semaî masdar olup kovmak
ve uzaklatrmak anlamndadr. Mesala Allah, eytan hakknda «kyame-
te kadar lanetim senin üzerinedir» buyurdu.

er'an lian: Kan-kocann ehadet ehlinden olup kocann karsna zina is-

nat etmesi veya çocuunun neksebinin kendisine ait olmadn söylemesi
neticesinde ahid de bulunmadndan aralarnda geçen özel nitelikteki

lanetlemedir. Taraflar dörder defa Allah'a yemin ederek kendilerinin
doru, kar tarafn yalanc olduunu söylerler. Beincisinde ise kendisi-

nin yalanc kar tarafn doru olmas halinde Allah'n lanetinin üzerleri-

ne olmasn istemeleridir. Lânetleen kar-koca ayrlrlar. Artk ebediyyen
evlenemezler.
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34. Schl b. Sa'd es-Sâidi'dcn: Uveymir el-Aclanî, Ensar'dan

Âsim b. Adiyye gelerek öyle dedi:

«— Ya Âsim, karsn yabana biriyle yakalayan adama ne der-

sin, o yabancy öldürse, siz de (ksas olarak) onu öldürür müsü-

nüz, ya da bu adam nasl hareket edecek? Benim adma bu mesele-

yi Resûlullah (s.a.v.)'a soruver.»

Âsim, Resûlullah (s.a.v.)'a sorunca, Resûlullah bu suallerden

holanmad ve ayplad. Öyle ki Resûlullah (s.a.v.)'dan iittikleri

Âsm'n arna gitti. Âsim evine dönünce Uveymir onun yanna
gelerek:

«— Ya Asm! Resûlullah sana ne cevap verdi?» dedi. Asm:

«_ Bama i açtn. Resûlullah sorduum meseleden holan-

mad.» deyince Uveymir:

«— Resûlullah (s.a.v.)'a sormadan bu meselenin peini brak-

mam» dedi. bunun üzerine Uveymir, Resûlullah (s.a.v.) ashapla

birlikteyken yanna vard ve dedi ki:

«— Ya Resûlallah, karsn yabanc biriyle yakalayan adama
ne dersin, o yabancy öldürse siz de onu (ksas olarak) öldürür mü-

sünüz ya da bu adam nasl hareket edecek?»

Resûlullah (s.a.v.) cevap olarak:

«— Senin ve hanmn hakknda âyet indirildi. Git han-
mn getir» dedi.

Sehl der ki: «Ben ashapla beraber Resûlullah (s.a.v.)'n yann-

da iken onlar da lanetletiler.»

Uveymir:

«— Bununla evli kalrsam ona iftira edebilirim, ya Resûlul-

lah» dedi. Resûlullah ona boamasn emretmeden üç talakla kar-

sn boad.

bn ihab, «bundan sonra lanetleenler bu yolu takip etti-

ler» dedi. 21

(21) Buhar, Talâk, 68/4; Müslim, Liân, 19/1.
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35. Abdullah b. Ömer'den: Resûlullah zamannda bir kii ka-

rsyla lanetleti ve çocuun kendi çocuu olmadn söyledi.

Resûlullah (s.a.v.) onlan birbirinden ayrd ve çocuu anasna ver-

di.
22

îmam Malik der ki: Yüce Allah öyle buyurdu:

«Karlarna töhmet edip kendilerinden baka ahidle-
ri bulunmayanlardan birinin(kazfcezasna çarplmama-
s için) ahadeti, doru konuanlardan olduuna dair Al-

lah'a dört kere yemin etmesi ve beincisinde yalan konu-
anlardansa Allah'n lanetinin üzerine olmasn istemesi-

dir. Karsnn, kocasnn yalan konuanlardan olduuna
dair Allah'a dört kere yemin etmesi, beinci olarak da ko-

cas doru konuanlardan ise Allah'n gazabnn üzerine

olmasn istemesidir. Bu ahadet onu cezadan kurtarr»23

imam Malik der ki: Bizce sünnet olan udur ki, lânetleen çift-

ler bir daha evlenemezler. Erkek, yalan olduunu söylerse, yaban-

c bir kadna iftira ettii için kazfhaddi (iftira cezas) tatbik edilir.

Çocuk kocann üzerine kaydedilir. Kadn kocasna ebediyyen dö-

nemez. Hüküm bizce kesinlikle ve ittifakla böyledir.

mam Malik der ki: Karsndan kesin olarak boanan ve ona

dönme hakk olmayan koca, sonradan karsnn (kendisinden)

hamile olduunu inkâr ediyorsa, kadn (iddia edilenin aksine) o

adamdan hamile olmua benziyor, aradan üphe edilebilecek bir

(22) Buhar, Talâk, 68/35; Müslim, Liân, 19/8; eybanî, 587.

(23) Nûr, 24/6-9
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zaman geçtii halde çocuun o adamdan olduunu iddia ediyor,

fakat kesin olarak bilinmiyorsa lânetleirler. Erbab- ilimden
duyduum budur, bize göre hüküm böyledir.

îmam Malik der ki: Karsnn kendisinden hamile olduunu
ikrar eden ve hamileyken üç talakla boanan, henüz ayrlmadan
önce zina ederken gördüünü iddia eden koca, yabanc bir kiiye
iftira ettiinden lânetlemezler. Bu adama had tatbik edilir. ayet
üç talakla boadktan sonra kendisinden hamile olduunu inkâr

ederse lânetleirler. ittiim budur.

imam Malik der ki: Zina töhmeti ve Han konusunda hür bir

kimse ile köle arasnda fark yoktur. u kadar var ki cariyeye töh-

met edene had tatbik edilmez.

îmam Malik der ki: Müslüman cariye, hristiyan veya yahudi
hür bir kadnla evlenmi ve münasebette bulunmu olan müslü-
man hür kocas ile kars arasnda mülâane (lânetleme) yaplr.
Çünkü Yüce Allah, Kur'an- Kerim'inde —karlarna iftira

edenler— (Nur, 24/6-9)buy urmutur. Müslüman cariye ve hris-

tiyan veya yahudi hür bir kadn da buradaki «karlar» kelimesi-

nin içine dahildir. Bizce hüküm böyledir.

imam Malik der ki: Köle, müslüman hür bir kadn ile ya da
müslüman bir cariye veya yahudi veya hristiyan hür bir kadn ile

evlenirse aralarnda gerektiinde mülâane yaplr, imam Malik,

karsyla lânetleen ve akl bana gelip daha beinci yeminde
kendisine lânet okumadan bir veya iki yemin sonra kendisini ya-

lanlayan koca hakknda der ki: Kocaya iftira haddi tatbik edilir,

aralar ayrlmaz.

imam Malik, karsn boayp aradan üç ay geçtikten sonra
«ben hamileyim» diyen karnn kocas hakknda der ki: Kocas, bu
kadnn (kendinden) hamile olduunu inkâr ederse karsyla
lânetleir.

Kocas lânetleen sonra da kocas tarafndan satn alnan ca-

riye hakknda da imam Malik der ki: Ona sahip olsa da münase-
bette bulunamaz. Sünnet , lânetleen kar kocann ebediyyen bir-

birlerine dönemeyecei eklindedir, imam Malik der ki: 7Âfafa

girmeden kars ile lânetleen koca sadece mehrin yarsn verir»
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14. LAN NETCESNDE ANNES ÜZERNE KAYDEDLEN
ÇOCUUN MRASI

• ^ H>i *4e> o!j • iv> Liür y . Jtji î^J e^j .^

36. Malik'e rivayet edildi: Urve b. Zübeyr, Han yapan kadnn
çocuu ile zinadan olan çocuk hakknda öyle derdi:

«Çocuk öldüünde mirasndan annesi Kur'an- Kerim'de be-
lirtilen hissesini alr, anne bir kardeleri de hisseleri kadarn
alrlar. Geri kalan miras, eer kadn azatl cariye ise efendilerine
kalr. Eer cariye deil hür ise kendisi hakkn aldktan ve çocuk-
lar da haklarm aldktan sonra geri kalan hazineye kalr,

îmam Malik der ki: Bana, Süleyman b. Yesar'dan da benzeri
nakledildi Ülkemizdeki Ulemann bu ekilde amel ettikleri zama-
na yetitim.
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15. BAKRE BR KIZI BOAMAK

îJ £tf ÖP : â ! jgi 6? >:! J^ î> < 5^
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37. Muhammed b. Abdurrahman b. Scvban'dan rivayet edildi.

Muhammed b. lyas b. el-Bükeyr öyle dedi: Zifafa girmeden ada-
mn birisi karsn üç talak ile boad, sonra boad bu hanmla
evlenmek istedi. Bunun üzerine (yanma) fetva sormaya geldi. Be-
raberce Abdullah b. Abbas ve Ebû Hüreyreye gittik. Meseleyi on-
lara sordu.

Onlar:

«— Kadn baka bir koca ile evlenmeden onunla evlenemez-
sin» dediler. O da:

«— Ben onu yalnz bir talakla boadm,» deyince îbn Abbas:

«— Nimeti elinden kaçrdn,» dedi.

'k # jL; : jii ® . ji ^ ait v*
, ^ j ^
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' a. Yesar, öyle dedi: Adamn biri, Abdullah b. Amr b. el-

«•;« bars ile zifafa girmeden, onu üç talak ile boayan baka bir
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ahs hakknda (fetva) sormak için geldi.

Âta der ki: «lk defa evlenen (ve dokunulmayan) kzn talak

birdir, dedim.» Abdullah b. Amr b. el-Âs bana:

«—Sen hikâyecisin (Fkhn derinliklerinden ne anlarsn). Bir

talak, onu bir talak- bain ile bo yapar. Üç talak ise, baka kocaya

varncaya kadar o kadn haram klar» dedi.

IUp Ljpjj yîjl •
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39. Muaviye b. Ebî Ayya el-Ensari öyle anlatr:

Abdullah b. Zübeyr ve Âsim b. Ömer b. el-Hattab'n yannday-
dm.

Yanmza Muhammed b. lyâs b. el-Bükeyr gelerek öyle dedi:

«Bir bedevi nikâhtan sonra karsna yaklamadan onu üç
talak ile boad. (Bu hususta) görüünüz nedir?» Abdullah b. ez-

Zübeyr:

«— Bu konuda bir diyeceim yoktur. Sen, Abdullah b. Abbas
ile Ebû Hüreyre'ye git. Onlar Hz. Aie'nin yamndalar. Onlara sor,

sonra gel neticeyi bize de bildir, dedi. Adam gitti onlara sordu. îbn

Abbas, Ebû Hüreyre'ye:

«— îte mühim bir mesele geldi, fetvasn ver.» deyince, Ebû
Hureyre:
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— Bir talak ile onu bo yapar (yeniden evlenebilirler). Üç ta-

lak da baka kocaya varncaya kadar o kadnn tekrar nikâh edil-

mesini haram klar dedi. îbn Abbas da aynsn söyledi.

mam Malik der ki: Hüküm bize göre de böyledir. Bir adam,
dul bir kadnla evlenir, ancak birlemezse, bu dulun durumu da
bakire kzn durumu gibidir. Bir talak, onu da talak- bâin ile bo
yapar, üç talak da baka bir kocaya varncaya kadar o kadn ilk

kocasna haram yapar.
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40. Abdurrahman b. Avfhasta iken, karsn talak- bâinle bo-
ad, (sonra da öldü). îddeti bitince Osman b. Affan, talak- bâinleboad karsn ona varis yapt.24

41. A'rec'den rivayet edilmitir: Osman b. Affan, hastaykenboad karlarn îbn Mukmil'e varis yapt.25

42. Ebû Abdurrahman olu Rebîa'ya öyle rivayet edildi: «Ka-
rs, kendisini boamasn Abdurrahman b. Avfdan istedi.» O da
karsna dedi ki:

(24) Bir kimse ar hasta iken karsn boar, iyilemeden ölürse mirastan mah-
rum brakmak için boam saylr, boad kadn mirasndan hakkn
alr. îte Hz. Osman da, bu hükme göre Abdurrahman'n hasta iken boa-d karsna mirasndan pay vermitir.

(25) eybanî, 576.
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«— Hayz olup temizlendiinde bana bildir.» Hanm, Abdur-
rahman b. Avf hastalanncaya kadar hayz görmedi. (Hayz gör-

dükten sonra) temizlenince kocasna haber verdi. Kocas da has-

tayken onu üç talak- bâin ile veya bir talak ile boad. Fakat bu
son talakt. îddeti bitince Osman b. Aftan, Abdurrahman'a kars-
n varis yapt.

Ç Ç O* 4 Ç O* 1 P* u^^J " T
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43. Muhammed b. Yahya b. Habban der ki: «Dedem Habban'n
biri Haimî, dieri Ensar'dan iki hanm vard. Ensar'l karsn,
emzikli iken boad. Aradan bir sene geçti sonra dedem öldü, o

hâlâ hayz görmemiti:

«— Ben hayz görmedim, kocama varis olurum» dedi. Haimi-
lerden olan karsyla Hz. Osman b. Affan tarafndan muhakeme
edildiler. Osman, Ensar'dan olan karsnn varis olduuna karar
verdi. Haimî kadn, Hz. Osman'n aleyhinde konuunca, Hz. Os-
man:

«— Kararm, amca olunun yaptna uygundur.» (Bunu söy-

lerken) Ali b. Ebi Talib'i kastederek bize iaret etti.

* - • *

44. îbn ihab dedi ki: Bir adam hastayken, karsn üç talak ile

de boasa kars ona varis olur.
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mam Malik der ki: Koca hastayken, cima etmeden karsn
boasa kars mehrin yarsn alr ve kocasna va+is olur. îddet
beklemesi gerekmez. Kars ile cima ettikten sonra boarsa, kars
ona varis olmakla birlikte mehrin de tamamn alr. Bu konuda
bize göre kz ile dul arasnda fark yoktur.
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17. BOADIKTAN SONRA. VERLECEK MUT'A (Hediye) 26

. ü Sfcsa \p> y> i; ç^y & y ait d t duu ^ ^ ^a*. - 1*

ilk jsq : j>; $ jai 4 A 4* ^ , ^li ^ , m. 'j, ^m^j

45. Malike öyle rivayet edildi: Abdurrahman b. Avfkarsn
boad. Mut'a (hediye) olarak ona bir cariye verdi.

Nafî'den: Abdullah b. Ömer öyle derdi: Gerdee girmeden bo-

anan ve kendisine mehir takdir edilen kadna, takdir edilen meh-
rin yars verilir. (Mehir takdir edilmeden ayn zamanda gerdee
girmeden) Boanan her kadna Mut'a vermek gerekir.27

di.

- " - - -

46. bn ihab, «her boanan kadna mut'a vermek gerekir.» de-

mam Malik der ki: Bana Kasm b. Muhammed'den de bunun
benzeri bir rivayet geldi.

îmam Malik der ki: Bize göre, mut'ann aznn veya çounun
belli bir snr yoktur.

(26) Bu ksmda Malikî mezhebine göre mut'ann durumu görülecektir. Hanefî-
lere göre ise, bunun hükmü öyledir: Kii nikâh akdi esnasnda mehirden
söz etmez veya mehir vermemeyi art koar da zifafa girmeden karsn bo-

arsa mut'a vermesi gerekir. Mut'a— sahih görüe göre— erkein mâli du-

rumuna uygun olarak kadna verecei ba örtüsü, iç elbise ved elbiseden

ibarettir. Ancak bu, mehr-i mislin (emsal mehir) yarsn geçemez.

(27) eybanî, 588.
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47. Süleyman b. Yesar'dan rivayet edildi:

Nüfey , Resûlullann hanm Ummü Seleme'nin Mukâtebi ya
da kölesi idi. Kars hür bir kadnd. Onu, iki talak ile boadktan
sonra dönmek istedi. Resûlullah (s.a.v.)'n hanmlar, ona, Osman
b. Affan'a gidip bu konuyu sormasn söylediler. (Hz. Osman'n
yanna giderken) ona «Derec» denen bir mahalde Zeyd b. Sabifin

elini tutmu olarak rastlad ve (konuyu) onlara sorunca her ikisi

birden:

«— O sana haram oldu, o sana haram oldu,» dediler. 28

» - .

48. Saîd b. el-Müseyyeb'den rivayet edildi:

Nüfey', Resûlullah (s.a.v.)'n hanm Ummü Seleme'nin Mü-
katebiydi. Hür olan karsn iki talak ile boad. (Tekrar dönmek
istediinde) Hz. Osman b. Affan'a fetvasn sordu. O da:

«— O, sana haram oldu» dedi.

(28) eybanî, 555.
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49. Muhammed b. brahim b. el-Haris et-Teymî'den rivayet

edildi: Resûlullah (s.a.v.)'n hanm Ümmü Seleme'nin Mukatebi
Nüfey, Zeyd b. Sabite fetva sordu ve dedi ki:

«— Ben hür olan karm iki talakla boadm (tekrar ona döne-

bilir miyim?)»

Zeyd b. Sabit:

«— O sana haram oldu» dedi.

i^kJl oIlc-J . iil cJif sj> . oJ±
s
j^>- c~*>>- aâ* 1 jgSLlLs fclj*!
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50. Nafî'den: Abdullah b. Ömer'in öyle dedii rivayet edildi:

«Köle, karm iki talak ile boarsa, (kars) hür olsun cariye

olsun, baka kocayla evlenip boanana kadar kendisine haram
olur. Hür kadnn iddeti üç, cariyenin iddeti iki hayzdr.»

fr
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51. Nafî'den: Abdullah b. Ömer, öyle derdi: «Bir kimse kölesi-

nin evlenmesine izin verirse boama hakk kölenin elinde olur.

Onun boama yetkisi ksmen de olsa hiç kimsenin elinde deildir.

Bir adamn küçük olunun cariyesi veya küçük kznn cariyesini

almas caizdir.»
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19. HAMLEYKEN BOANAN CARYENN NAFAKASI

imam Malik der ki: Bir köle veya hür bir erkek, cariye karlar-
n boasalar, bir köle de hür bir kadn talak- bâinle boasa, ka-

dn hamile olsa bile karsna dönmesi mümkün deilse nafaka
vermeleri gerekmez.

mam Malik der ki: Küçük olu baka bir kavmin kölesi iken

hür babaya süt annesi tutmas gerekmez. Bir kölenin de kendi
malndan, efendisinin mülkiyetinde olan birine, efendisinin izni

olmakszn infak etmesi gerekmez.
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20. KOCASINI KAYBEDEN KADININ DDET

•j
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52. Ömer b. Hattab öyle dedi: «Kocasn kaybeden ve onun ne-
rede olduunu bilmeyen her hangi bir kadn dört sene bekler, son-
ra da dört ay, on gün iddet bekler, bundan sonra evlenmesi helâl
olur.»

mam Malik der ki: Eer kadn, iddeti bittikten sonra evlenir-

se, kocas ister birlesin, isterse birlemesin, ilk kocas onunla evle-

nemez.

îmam Malik der ki: Bu hüküm bize göre böyledir. Eer kocas,
kadn daha evlenmeden yetiirse onunla evlenmeye daha lâyktr.

imam Malik der ki: Baz kimselerin Ömer b. el-Hattab'n u
fetvas hakkndaki itirazlar ulemaca ho görülmedi: «ilk kocas
geldiinde isterse mehrini verir, dilerse karsna sahip olur.»
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imam Malik der ki: Koca kaypken karsn boar; sonra kar-

sna döner; fakat kocasnn boadn örenip, döndüünü öre-
nemedii için baka koca ile evlenen kadn hakknda Hz. Ömer b.

Hattab: «kinci kocas birlesin ya da birlemesin birinci kocas-

nn ona dönme hakk yoktur» der.

mam Malik der ki: Gurbette olanla nerde olduu bilinmeyen

hakknda duyduum en güzel fetva budur.
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21, HAYIZLAIt, BOAMA DDET VE AYBAI
HALNDEYKEN KADINI BOAMAK

Jiü . ®| ^ «ân "j^j vû«ü y 'Jti . |j* 4Îi j^j 4i. .
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53. Nafî'den: Resûlullah zamannda Abdullah b. Ömer, hayz-

h iken karm boad, Ömer b. el-Hattab da bu konuyu Resûlullah
(s.a.v.)'a sordu. Resûlullah (s.a.v.) öyle cevap verdi: «Ona söyle,

hanmna dönsün, sonra hayzndan temizlenip tekrar hayz gö-
rüp tekrar temizleninceye kadar boamasn, (iki hayzdan) sonra
(ki temizlik esnasnda) isterse evliliini devam ettirir, isterse ona
yaklamadan boar. te bu, Allah (c.c.)'n kadnlar boamay
mübah kld iddet bekleme müddetidir.»2*

• _ - „ - -

- - *-r

54. Urve b. ez-Zübeyr'den: Mü'minlerin annesi Hz. Aie, (iddet

bekleyen) Ebû Bekir es-Sddîk'n olu Abdurrahman'n kz Haf -

sa'y üçüncü hayznda kan görmeye balaynca (kocasnn evin-
den ailesinin yanna) gönderdi. Bu hadise, Abdurrahman'n kz
Amre'ye anlatlnca:

(29) Buhar, Talâk, 68/1; Müslim, Talâk, 18/1; eybanî, 554.
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Urvo doru söylemi, bu konuda ulemâ Hz. Aie ile tart-
tlar ve dediler ki: Yüce Allah kitabnda «Üç kurû'» buyurdu.» Bu-
nun üzerine Hz. Aie:

«— Doru söylediniz (ama) Kurû'un ne olduunu biliyor mu-
sunuz? Kurû' (hayz deil) temizlik halleridir»30 dedi.

55. îbn ihab der ki: Ebû Bekir b. Abdurrahman'n öyle dedi-
ini iittim: «Fakihlerimizden karlatm herkes, Hz.Aie'nin
dediini söylerdi.»

56. Süleyman b. Yesâr'dan: Boad karsn (iddeti esnasn-
da) üçüncü hayz görmeye balad bir srada Ahvas, am'da
öldü. Bunun üzerine Muaviye b. Ebû Süfyan, Zeyd b. Sabite mek-
tup yazarak bu meseleyi sordu. Zeyd de cevaben ona öyle yazd:
«Kars üçüncü hayz görmeye balaynca boanm olurlar, bir-

birlerine de varis olamazlar.»

57. Kâsm b. Muhammed, Salim b. Abdullah, Ebû Bekir b.

Abdurrahman ve bn ihab öyle derlerdi: «Ric'î talak ile boanan
bir kadn, üçüncü hayzna girince talak- bainle bo olur. Eler bir-

birine varis olamazlar ve koca hanmna dönemez.»

(30) Hanefi mezhebinde «kurû» hayz (âdet) hali olarak deerlendirilmitir.
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58. Nafî'den: Abdulah b. Ömer öyle derdi: Koca karsn boa-
yp, kars üçüncü hayzn görmeye balaynca kesin olarak boa-
nrlar.

mam Malik der ki: Bizce de hüküm böyledir.

^ *

/
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59. Fudayl b. Ebî Abdullah'dan: Kasm b. Muhammed ile Sa-
lim b. Abdullah derlerdi ki: «Kadn boanr da üçüncü hayz gör-
meye balarsa, talak- bainle bo ve baka erkekle evlenmesi helâl
olur.»

60. Saîd b. el-Müseyyeb, îbn ihab ve Süleyman b. Yesar: «Mal
vererek boanmasn salayan kadnn da iddeti, üç temizlik
müddetidir» derlerdi.

»

61
.
îbn ihab «Boanan bir kadmn iddeti, uzun bile olsa (üç)

temizlik müddetidir» derdi.
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62. Yahya b. Said'den: Bir kadn Ensar'dan olan kocasndan
kendisini boamasn istedi. Kocas da, «Hayz görünce bana he-
ber ver» dedi. Kadn hayz görünce kocasna heber verdi. (Bu sefer)

kocas «Temizlenince haber ver» dedi. Kadn temizlenince haber
verdi, kocas da onu (temizken) boad.

îmam Malik der ki: Bu konuda iittiklerimin en uygunu bu-
dur.
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22. KEND EVNDE BOANAN KADININ DDET
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63. Kasm b. Muhammed ve Süleyman b Yesâr'dan: Yahya b.

Said b. el-As, Abdurrahman b. el-Hakemin kzn talak- bainle
boad, babas Abdurrahman kzn iddet beklemesi gereken yer-
den yani evinden baka bir yere tad. Ümmü'l-Mü'minin Hz.
Aie, o gün Medine valisi Mervan b. Hakeme haber gönderdi ve
dedi ki: «Allah'dan kork ya Mervan, onu boand eve geri getir.»

Süleyman'n rivayetine göre Mervan, «Kardeim Abdurrahman b.

el-Hakemin kzn götürmesine engel olamadm,» dedi. Kasm'n
rivayetine göre de Mervan: «Bilmiyor musun, Kays'n kz Fatma
da iddeti bitmeden boand kocasnn evinden ayrlmt» deyin-
ce Hz. Aie: «Fatma'nn durumunu buna kartrma. (Zira kocas-
nn evinde huzursuzdu)» dedi. Mervan cevaben: «Fâtma kocas-
nn evinden huzursuz olduu için aynlmsa, bunlar arasnda da
yeterli huzursuzluk mevcuttur» dedi. 31

» ii jJ**- J 4j ci -h?- &k y v£»k 'j- lt^'-^-j - i*
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64. Nafi'den: Hz. Osman'n torunu Abdullah'n talak- bainle
boad kars, îbn Nufcyttn torunu Said'in kz (iddetini kocas-

(31) Buhar, Talak, 68/41.
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nn evinde beklemeyerek) tand. Abdullah b. Ömer, iddeti bitme-
den kocasnn evinden tanmasn hogörmedi.

65. Nafi'den: Abdullah b. Ömer, karsn, Resûlulah (s.a.v.)'in

hanm (kardei) Hafsa'nm evinde
oradan geçiyordu. Karsna dönünceye kadar, izin

holanmad için evlerin arkasndaki baka bir yoldan giderdi.

66. Yahya b. Saîd'den: Bir kadn kocas kirayla oturduu bir

evde boamas üzerine Saîd b. Müseyyeb'e:

«— ddet müddetince evin

Saîd b. Müseyyeb de:

«— Kocas verir» dedi. Soruyu soran:

«— Kocann paras yoksa?» dedi. Saîd de:

«— Kars verir» dedi. Soran:

«— Karda da yoksa» dedi. Saîd:

«— Devlet verir» dedi.
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23. BOANAN KADININ NAFAKASI:
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67. Fatma binti Kays öyle dedi: Kocam Ebû Amr b. Hafsa
am'da iken, beni üç talak ile boad. Bana, vekili arpa gönderdi.
Ben de ona sinirlendim. Bana:

Vallahi, bizde bir hakkn yok» dedi. Ben de Resûlullah
(s.a.v.)'a giderek meseleyi anlattm. Resûlullah:

«—Nafakan kocana ait deil» dedi ve Ümmü erîk'in evinde
iddet beklememi emretti sonra öyle dedi:

«— Ashabm Ümmü erîk'e (iyi bir kadn olduundan)
çok gider gelirler. (Seni görmemeleri gerek) sen, Abdullah
b. Ümmi Mektum'un yannda iddet bekle, zira o âmâdr,
onun yannda örtünü çkarr, serbest olabilirsin, tddetin
bittiinde bana haber ver.» îddetim bitince Resûlullah'a, Mua-
viye b. Ebi Süfyan ve Ebû Cehm b. Hiam'm benimle evlenmek is-

tediklerini söyledim.

Resûlullah (s.a.vO:
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«— Ebû Cehm, asasn omzundan brakmaz (yani kar-
larn çok döver ya da çok seyahat eder), Muaviye de hiç
mal olmayan (cimrinin) biri, sen Üsame b. Zeyd'le ev-
len» buyurdu. Ben istemedim, sonra Resûlullah:

«— Üsame b. Zeyd'le evlen» buyurdular. Ben de evlendim.
Allah, bu evlilii hayrl kld ve onunla mesud oldum. 32

. IÎj^ >S' : JJJU J'J

68. îbn ihab der ki: Üç talak ile boanan kadn, iddeti bitince-

ye kadar evinden çkmaz. Kocasndan nafaka almaya da hakk
yoktur. Ancak hamile olursa, douruncaya kadar kocas nafakas-
n verir.

îmam Malik der ki: Bize göre de hüküm böyledir.

(32) Müslim, Talâk, 18/6, no: 35; afiî, Risale, no: 756.
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24. KOCASI TARAFINDAN BOANAN CARYENN
DDET
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69. imam Malik der ki: Bir köle, cariye olan karsn boar,
sonra cariye azat olursa, azad olmas iddetini deitirmez; iddeti,

cariyenin iddeti kadardr. îster kocasnn ona dönme hakk olsun,

isterse olmasn, iddeti hür kadnnki gibi olmaz.

îmam Malik der ki: Köleyken iledii bir suçtan dolay ceza

çekmesi gereken kölenin azad edildikten sonraki cezas da böyle-

dir. Çekecei ceza, köle cezasdr. Hür kocann üç talak ile boad-
cariye iki, kölenin iki talal ile boad hür kadn da üç hayz id-

det bekler.

tmam Malik der ki: Cariye ile evli bir kimse, sonra onu satn
alr ve azad ederse birlemedikçe bu cariye iki hayz iddet bekler.

Satn aldktan sonra azad etmeden önce birletii cariyeye bir ha-

yz istibra (bekleme) gerekir.
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25. BOANMA DDET LE LGL KONULAR

* * *

70. Ömer b. cl-Hattab der ki: «Boanp bir ya da iki hayz
gördükten sonra hayz (âdet) görmemeye baiayan bir kadn, do-

kuz ay bekler, hamile olduu anlalrsa iddeti, çocuu dourunca
biter. Hamile deilse, dokuz ay müteakip üç ay daha bekler, sonra

iddeti bitmi olur, baka biriyle evlenebilir.»33

Said b. Müseyyeb derdi ki: «Boama yetkisi erkee, iddet bek-

lemek de kadna aittir.»

i:
;

>i lioîpl . L/*^ S~* L^sJI clili , (fii ^V

(33) eybanî, 611.

Hanefî mezhebinde, hayzdan kesilmi bir kadnn iddeti yalnz üç aydr.
Kocas olmu ise, dört ay on gün iddet bekler. Bu kadn iddeti bitmeden tek-

rar ayba olursa, yeni bat an hayz esas alnarak iddet beklemeye balar.

Kir veya iki hayz iddet bekleyen kadn, bilahare ayba olmazsa, yeni ba-
tan ay esasna göre iddet bekler.



120 MAM MALIK I MUVATI'A

ls± o^i . &j \$k yj dja ^u> l . &Ji : iuu ji

W
J>i £ . filî

Jj
, ^jji Lx! î y , ^ : iuu jî

71. Said b. Müseyyeb der ki: «Hastalndan dolay devaml
kan gelen kadnn iddeti, bir senedir.»

mam Malik der ki: Kocas boad zaman hayzdan kesilmi
bir kadn, dokuz ay iddet bekler, bu dokuz ay içerisinde ayba ol-

mazsa üç ay daha iddet bekler. Bu üç ay tamamlamadan ayba
olursa, hayz esas alarak yeni batan iddet beklemeye balar. (Bi-
rinci hayzn gördükten sonra) tekrar hayz görmeden önce ikinci
dokuz ay daha geçer, sonra üç ay iddet beklerken daha tamamla-
madan ikinci defa hayz görürse, yeniden hayz esasna göre iddet
beklemeye balar. (kinci aybas tamamlandktan sonra) üçün-
cü hayz görmeden üçüncü dokuz ay geçince, üç ay daha iddet bek-
lerken üçüncü defa ayba olursa, hayz itibariyle iddeti tamam-
lanm olur. Eer adet görmezse bir üç ay daha bekler, sonra evlen-
mesi helâl olur. Talak- bainin dnda (yukardaki esaslara göre)
iddeti bitmeden önce kocann karsna dönme hakk vardr.

mam Malik der ki: Bizde sünnet öyledir: Bir kimse karsn
ric'î talak ile boam ve yalnz bir defa dönme hakk kalmtr.
Kars iddet beklerken ona dönmü, birlemeden tekrar onu boa-
mtr. Bu halde kadn bekleyecei iddeti bir önceki bekledii idde-
te eklemez, son boanmadan itibaren yeniden iddet beklemeye ba-
lar. Adam kendine hakszlkyapm ve hataya dümü olur. stese
de karsna dönemez.
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mam Malik der ki: Kars müslüman olmu, kâfir bir koca,

sonradan müslüman olursa iddet beklemekteyken karsna döne-
bilir, îddeti bitince artk ona dönemez. îddeti bittikten sonra
onunla (îslam ölçülerine göre) evlenmek isterse (evlenebilir, önce-

ki) evlilii, îslam hükümsüzkld için talak saylmaz.
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26. HAKEMLER
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72. Ali b. Ebi Talib, Yüce Allah'n «Kar-kocann aralarn-
daki geçimsizlikten korkarsanz, erkek ve kadn tarafn-
dan birer hakem gönderin. Hakemler, aralarn slah et-
mek isterlerse, Allah (c.c.) kar-kocann arasnda en iyisi-

ni takdir eder. üphesiz ki Allah hereyi bilir ve her eyden
haberdardr.»34 ayetindeki iki hakem hakknda der ki: «Ha-
kemlerin, kan-koca arasn ayrmak ya da birletirmek yetkileri
vardr.»

îmam Malik der ki: îki hakemin, kar ve kocann birlemeleri
ya da ayrlmalar hakkndaki sözleri geçerlidir. îlim erbabndan
iittiimin en uygunu budur.

(34) Nisa, 4/41 -35.
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27. HENÜZ EVLENMEDEN BOAMAYA DAR YEMN
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73. Ömer b. el-Hattab, Abdullah b. Ömer, Abdullah b.

Salim b. Abdullah, Kasm b. Muhammed, îbn ihab ve
b. Yesar derlerdi ki: «Evlenecei kadm boayacana yemin eden
bir kii, yeminini bozsa, evlendii zaman o kadm boamas gere-

kir.»

Abdullah b. Mes'ud, «Nikahlayacam her kadn bo olsun» di-

yen bir kii hakknda der ki: «Belli bir kabile ya da belli bir kadn
ad söylemezse bir ey lâzm gelmez»35

îmam Malik der ki: Duyduumun en güzeli budur.

Karsna «Sen bosun, evlendiim her kadn bo olsun, öyle
öyle yapmazsam malm sadaka olsun» diyen ve yeminini bozan
bir kii hakknda da Malik der ki: Evli bulunduu kadnlar bo
olur, belli bir kadn, kabile, yer vs. söylemeden, nikâhlanacam
her kadn bo olsun demesinden bo olmalar gerekmez, istedii
kadnla evlenir. Malnn da üçte birini tasadduk eder.

(35) Hanefi mezhebine göre, bir koca "evleneceim her kadn bo olsun" derse

evlenince talak vaki olur. (Mergnanî, Hidaye, c.l, s. 250).
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28. KARISIYLACMA EDEMEYEN KOCAYA TANINACAK
ZAMAN

vü
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74. Said b. el-Müseyyeb der ki: «Bir kadnla evlenip cinsî ili-

kiye muktedir olamyan bir kocaya bir sene mühlet verilir. (Bu bir

sene içerisinde) birleebilirse ne âlâ. Edemezse birbirinden ayr-
lrlar.»36

75. Malik, îbn ihab'a sordu:

«— Erkee mühlet, zifafa girdii günden itibaren mi, yoksa
kadmn onu mahkemeye verdii günden itibaren mi verilir?» îbn
ihab:

«— Mahkemeye verdii günden itibaren» dedi.

îmam Malik der ki: Kars daha önce birlemi, sonra birlee-
mez hale gelmi bir kiiye mühlet verildiini iitmedim. Bu kar-
koca birbirinden ayrlmaz.

(36) eybanî, 548, 539.
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76. îbn ihab'a rivayet edildi: Sakîf kabilesinden bir kii37

müslüman olduu zaman on kars vard. Resûlullah (s.a.v.) ona:

«Dört karn kalsn, dierlerini boa» buyurdu.38

j! ^ o>Ui « l^jj Jf* t^> 1$? Ça^sU^j1 ^ij
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77. Ömer b. Hattab der ki: «Bir kadm kocas bir ya da iki talak

ile boadktan sonra ona dönmez, nihayet kadn bakasyla evle-

nir, o da ölür ya da kendisini boarsa, birinci kocas tekrar o kadn-
la evlenebilir. Bu takdirde, o kadna geriye kaç talak kalmsa o

kadar talakla sahip olur.»39

îmam Malik der ki: Tatbikat bizce de ittifakla böyledir.

(37) Bu kii, Gaylan b. Seleme es-Sekafî'dir.

(38) bn Abdülber der ^i: Muvatta ravileri ile îbn ihab ravilerinin çou böyle ri-

vayet ettiler:

Tirmizî ve îbn Mace, mevsûl olarak rivayet ederler. Tirmizî, 9- Nikâh, 33;

îbn Mace, 9 - Nikâh, 40.

(39) Hanefi mezhebine göre, üç talakla sahib olur. (Mergnanî, c.2, s.ll).
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78. Sabit b. el-Ahnef der ki: Ben, Zeyd b. el-Hattab'n olu
Abdurrahman'n bir Ümmü Veledi ile evlenmitim. Zeyd b. el-

Hattab'n olu Abdurrahman'n olu Abdullah beni yanna çar-
d. Gittim. Yanma girince bir de ne göreyim. Orada bir krbaç, iki

demir buka ve benim için hazrlad iki köle var. Dedi ki: «Onu
boa! Yoksa Allah'a yemin ederim ki sana öyle öyle yaparm.»
Bunun üzerine, ben de: «O bin talak ile bo olsun» dedim ve yann-
dan çktm. Mekke yolunda Abdullah b. Ömer'e yetitim ve ona
bama gelenleri anlattm. Abdullah kzd ve dedi ki: Bu (zorlan-

dn) için talak saylmaz, karn sana helaldir. Ona dönebilirsin,

îçim rahat etmedi, O günlerde Mekke emiri olan Abdullah b.

Zübeyr'e gittim. Bamdan geçeni ve Abdullah b. Ömer'in bana de-
diini ona anlattm. Bana «karn sana helaldir, ona dön» dedi ve
Medine valisi Câbir b. el-Esved ez-Zührî'ye Abdullah b. Abdurrah-
man' cezalandrmasn ve benimle karm serbest brakmasn
yazd. Medine'ye dönünce Abdullah b. Ömer'i izniyle kars Safiy-

ye, karm zifafa hazrlad. Sonra Abdullah b. Ömer'in düün
günü, yemee davet ettim. O da (davetimi kabul ederek yemee)
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Keldi.40

* • * -

79. Abdullah b. Dinar der ki: Ben Abdullah b. Ömer'i «hiddeti-

hinnc» kelimesine «kubul» kelimesini ilâve ederek âyeti «Ey pey-

gamber, karlarnz boadnzda onlar iddet esnasnda boa-
yn» 41 eklinde okuduunu iittim.

mam Malik der ki: Abdullah b. Ömer, bu kraatyla kocann,
karsn her temizliinde bir talak ile boamasn kasdetmitir.

80. Urve'den: (slamdan önce) bir adam karsn boayp daha
iddeti bitmeden ona dönmek istese bin talakla dahi boasa kars-
na dönebilirdi. (O zaman) adamn biri (zulmetmek kasdyla) kar-

sn boad, iddetinin bitmesi yaklanca ona döndü. Sonra tekrar

boad. Sonra da dedi ki: «Vallahi bana dönmene engel olacam.
ddetinin bitmesi yaklanca sana dönüp tekrar boamakla idde-

(40) Ebû Hanife'ye göre, mükrchin (boamaya zorlanan kii) talak vakidir. Na-

hai ve a'bi de ayn görütedirler. Said b. el-Müseyyeb'den de bu ekilde bir

rivayet vardr. Malikiler, Resûlullah (s.a.v.)'n u hadisine dayanmakta-

drlar: «Zor karsnda talak vaki olmaz.» Bu hadise göre karsn boama-
ya zorlanan kimsenin talak (delinin verdii talak gibi) muteber deildir.

Abdullah b. Ömer, Abdullah b. ez-Zubeyr, Ömer b. I lattab, Ali b. Ebi Talib,

bni Abbas ve Ömer b. Abdulaziz bu durumda olan kimsenin talak vaki ol-

maz diye fetva vermilerdir. afiî'ye göre de hüküm böyledir. Müntekac. 4

s. 124).

(41) Talak: 1
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tin uzayp gideceinden baka kocayla da evlonemeyeceksin.» Bu-
nun üzerine yüce Allah u âyeti indirdi: «(Vukuundan sonra
tekrar kar-koca hayatna dönülebilecek) boama iki defa-
dr. (Sonra koca karsna dönerek) iyilikle evli kalr, ya da istedi-

i kiiyle evlenmesi için onu serbest brakr.»42 Bunun üzerine, o
günden itibaren karsn boayan ve boamayan herkes, eski adet-
lerini brakarak Allah'n emri üzerine hareket ettiler.43

$ 'M o-
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81. Sevr b. Zeyd ed-Dîlî'de: (îslamdan önce) kii, karsn bo-
ar, ihtiyac da olmadndan onunla evli de kalmak istemez, (srf)

iddetini uzatmak suretiyle zarar vermek için ona dönerdi. Bunun
üzerine Yüce Allah (c.c.) «Zarar vermek kaseliyia ar gide-
rek o kadnlar tutmayn, kim böyle yaparsa kendisini aza-
ba maruz brakr.»44 buyurdu. Böylece Allah onlara nasihat
ediyordu.

•
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82. Saîd b. el-Müseyyeb ve Süleyman b. Yesar'a sarhoun ver-

dii talakn hükmü soruldu. Onlar da öyle dediler: «Sarho boar-
sa talak vaki olur. Öldürürse ksas olarak kendisi de öldürülür.»

(42) Bakara: 2/229

(43) Bu hadis mürseldir. Ayrca mevsul olarak rivayeti için Bk. Tirmizi; 11

Talak, 16

(44) Bakara: 2/231
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mam Malik der ki: Hüküm bizce de böyledir. 4 *

Said b. Müseyyeb öyle derdi: Bir adam karsn beslemekten
aciz ise birbirinden ayrlrlar.

mam Malik der ki: Kendilerine yetimi olduum Medine
ulemasnn görüü de bu ekildedir.

(15) Sarho, karsn boarsa talak vaki olur, birini haksz yere öldürürse ksas
olarak öldürülür. Ömer b. el-Hattab, Ali b. Ebî Talib, Nehaî, a'bi, bn
Sîrin ve fukahamn çounluunun görüsü böyledir. man Malik, Ebû Ha-
nife, Evzaî ve Sevî de bu görütediiler. mam afii'um bu hususta iki gü-

rümü vardr.

1- Sarhoun talak vaki olur. afiî imamlarnn çounluu bu görütedir.
2- Sarhoun talak, vaki olmaz. Müzenînin görüü de böyledir Osman b. AS-

fan, Rabîa ve Yahya b. Said el-Ensarî'den de böyle rivayet edildi.

Talak vaki olmasnda asl olan delil udur: Hrszlktan dolay elinin kesil-

mesi, birini haksz yere öldürdüü için ksas yaplmas gereken kiinin
verdii talak da vaki olu..

Kad Ebu'l-Velid der ki: Yukarda söz konusu olan sarhoun uuru tama
men kaybolmamtr. Aklnn bau.da olup olm.tJip, istediini istedii e
kilde ynp.ihilrnesiyle belli olur. uuru tamamen kaybolmam bir sarho,
bir kiiyi haksz yere öldürürse ittifakla ksas gerekir. Adam baylma dere

c«. " olmu, hiç ak'" baw Vn^r-^j, ne yapt'jjm» bilmiyorsa

bunun verdii talak geçerli deildir Zaten bu ekildeki bir kii vurmaya
k. 1.. dun:„dî gibi, öldürmeyi ya daha*!;?, bir eyi de kastedemez.
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30. KOCASI ÖLEN HAMLE BR KADININ DDET

. Ifcü . liîki &i .

$
': glj jûî l&i J.LkJ . jtf >vii

. CL [y ÇL . : Jûî ^
83. Abdullah b. Abbas ve Ebû Hureyre'ye kocas ölen hamile

kadnn iddeti soruldu. îbn Abbas: «iki iddetin46 sonraya kalan
kadar baka kocayla evlenmesi helâl olur.» dedi. Bunun üzerine
Ebû Seleme b. Abdurrahman, Resûlüllah (s.a.v.)'n hanm
Ummü Seleme'nin yanna giderek bu meseleyi ona sordu. Ümmü
Seleme dedi ki: Sübey'a el-Eslemiyye kocas öldükten onbe gün
sonra dourdu. Onunla biri genç, dieri yal iki kii evlenmek is-

tedi. Kadnn gönlü gence meyletti. htiyar: «daha iddetin bitme-
di» dedi. htiyarn ailesi seyahatte idi. Dönünce bakasndan önce
davranarak onu kendisine almalarn rica etti. Bunun üzerine
kadn Resûlüllah (s.a.v.)'a gelip durumu örenmek isteyince,
Resûlüllah (s a v ): «ddetin bitti evlenebilirsin. stediinle
evlen» buyurdu.47

(46) iki iddetten biri, kocas ölen kadnn ki dört ay on gündür. kincisi gebe ka-
dnn iddetidir ki çocuunu douruncaya kadardr. Bu iki iddetin hangisi
uzunsa o muteberdir.

(47) Nesaî, 27- Talâk, 56.
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84. Abdullah b. Ömer'e kocas ölen hamile kadnn iddetini

sordular. Abdullah b. Ömer: «Çocuunu dourunca iddeti biter,

evlenmesi helâl olur» dedi. Ensardan biri, Abdullah b. Ömer'e,
Ömer b. el-Hattab'n öyle dediini söyledi: «(Bir kadn), henüz
kocas teneirde iken ve defnedilmeden de doursa iddeti biter, ev-

lenmesi helâl olur.»

5S »
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85. el-Misver b. Mahreme'den: Sübey'a el-Eslemiyye kocas öl-

dükten bir kaç gece sonra dourdu. Resûlullah (s.a.v.) ona: «dde-
tin bitti evlenmen helâl, istediinle evlen.» buyurdu.48

J> u;^ &i . LL u ^ .^ # ; aö iâ> J^ . afe^
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(48) Buharî, Talâk, 68/39.
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86. Süleyman b. Yesar'dan: Abdullah b. Abbas ve Abdurrah-
man b. Avfn olu Ebû Seleme, kocasnn Ölümünden bir kaç gece
sonra douran kadnn iddeti hakknda ihtilaf ettiler. Ebû Seleme
«dourunca iddeti biter» dedi. tbn Abbas da: «ki iddetin sonraya
kalan kadar iddet bekler» dedi. Ebû Hureyre geldi ve Ebû Sele-

me'yi kasdederek «Ben amcamn olu ile ayn görüteyim» dedi.

Bunun üzerine Abdullah b.Abbas'n kölesi Kureyb'i, bu meseleyi
sormas için Resûlullah (s.a.v.)'n hanm Ümmü Seleme'ye gön-
derdiler. Kureyb, dönünce onlara Ümmü Seleme'nin öyle dedii-
ni bildirdi: Sübey'a el-Eslemiyye, kocasnn ölümünden bir kaç ge-

ce sonra dourunca konuyu Resûlullah'a söyledi. Resûlullah
(s.a.v.) da: «iddetin bitmitir. stediinle evlen» buyurdu.49

îmam Malik der ki: îlim erbab bizde halen bu görütedirler.

(49) Nesaî, Talak, 27/56.

Yahya b. Sad rivoyfcti iyin bkz. Müsim, Talak, 18/8, no: 57.

Buhar, ve Mü >!ira ile Sünen kitaplarnda baka rivayetleri de vardr.



m. KOCASI ÖLEN KADININDDET BTNCEYE KADAR
KEND EVNDE DURMASI
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87. Ebû Said el-Hudrî'nin kzkardei, Malik b. Sinan'nkz el-

Fureya'nm kocas, kaçan kölelerini yakalamaya gitmi ve
«Kadûm»60 tarafnda onlara yetitiinde köleleri onu öldürmü-
lerdi. Füreya, Hudre oullan arasndaki ailesine dönüp döneme-
yeceini sormak için Resûlullah'a gitti. Kendisi bunu öyle anlat-

yor: Kocam bana sahibi olduu bir ev ve nafaka brakmadndan,
(iddetimi beklemek için) Hudre oullanndaki aileme dönüp döne-
meyeceimi Resûlullah (s.a.v.)'a sordum. Resûlullah (s.a.v.):

«Evet (ailene gidebilirsin)» buyurdu. Dönüp odaya girdiimde
Resûlullah (s.a.v.) bana seslendi (ya da emretti beni çardlar.)

«— Nasl demitin?» buyurdu. Kendisine söylemi olduum
kocamn hikâyesini tekrarladm.

«— Takdir edilen iddetin sona erinceye kadar kendi

(50) Medine'ye alt mil mesafede bir yerin ismi.
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evinde bekle» buyurdu. Ben de evimde dört ay on gün bekledim.
Hz.Osman b. Affan da haber gönderip benden bu meseleyi sordu-
unda kendisine aynen bildirdim. O da buna uyarak hüküm ver-
di.

61
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88. Said b. el-Müseyyeb'den: Ömer b. el-Hattab, kocalar ölen
(ve iddet esnasnda hacca giden) kadnlar el-Beyda denilen ma-
halleden geri çevirir, hac yapmalarna engel olurdu.

Yahya b. Said'e rivayet edildi. Habban'n olu Saib öldü. Kar-
s Abdullah b. Ömer'e gelerek kocasnn öldüünü ve kocasnn
Kanat denilen yerde ekili bir tarlas olduunu söyledi ve orada ge-
ceyi geçirmesinin doru olup olmayacam sordu. Bunun üzerine,
Abdullah b. Ömer orda kalmasna müsaade etmedi. Bu sebeple,
kadn seher vakti Medine'den çkar, sabahleyin tarlaya varr, gün
boyu orada kalr, sonra akamleyin Medine'ye gelir, geceyi evinde
geçirirdi. 52

J. u£ S t sj>
çi fi* ^ .dJU & - A^

. #3 tfjS £fr 4\ : l&

. jA) Û»j : UU J
89. Hiam b. Urve, kocas ölen ve sahrada yaayan bir kadn

hakknda: «Ailesinin indii yere iner» dedi. îmam Malik der
ki:Bizde de durum (fetva) böyledir.

(51) Ebu Davud, Talâk, 13/44; Tirmizî, Talâk, 11/23; Nesaî, Talâk, 27/60; afiî,
Risale, no: 121.

(52) eybanî, 583.
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90. Abdullah b. Ömer der ki: Kocas ölen ve üç talak ile boa-
nan kadn (iddet beklerken) geceyi evinden baka bir yerde geçire-

mez.
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32. EFENDS ÖLEN ÜMMÜ VELEDN DDET
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91. Kasm b. Muhammed der ki: Yezid b. Abdülmeîik Ümmü
veled olduklar halde, efendileri ölüp de bir ya da iki hayz iddet

bekledikten sonra evlenen kadnlar dört ay on günlük iddetleri

kadar kocalanndan ayrd. el-Kasm b. Muhammed: «Sübhanal-
lah! Allah, kitabnda «Sizlerden ölen ve (geride) karlarn
brakanlar» (Bakara, 2/234) buyuruyor. Bunlar âyette ad ge-

çen kadnlardan deiller» dedi.

92. Abdullah b. Ömer dedi kî: Efendisi ölen Ümmü Veled'in id-

deti bir hayzdr.

Yine Kasm b. Muhammed derdi ki: Efendisi ölen Ümmü Ve-
led'in iddeti bir hayzdr.

imam Malik der ki: Bizce de hüküm böyledir.

imam Malik der ki: Ümmü Veled hayz görmeyen bir kiiyse,

iddeti üç aydr.53

(53) eybanî, 596.

Ümmü Veled'in efendisi ölür ya da azad ederse, Hanefi mezhebine göre id-

deti üç hayzdr. Hayz görmüyorsa üç aydr. (Mergnanî, Hidaye, c.2, s. 29)

• * 0 _ 0
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33. KOCASI YA DA EFENDS ÖLEN CARYENN DDET

93. Said b. Müseyyeb ve Süleyman b. Yesar derler ki: Kocas
ölen cariyenin iddeti iki ay, be gündür.

94. tbn ihab da bunun benzerini rivayet etti.

îmam Malik, cariyeyi ric'î talak ile boayp, dönme hakk olan,

sonra boad kars iddet beklerken Ölen bir köle hakknda der

ki: Kocas ölen cariyenin iddeti gibi, iki ay be gün iddet bekler. Bu
cariye, kocasnn dönme hakk varken azad olsa, sonra azad olma-

y müteakip kocasnn boamasndan ötürü iddet beklerken, koca-

snn ölümüne kadar ondan ayrlmak istemezse, kocas ölen hür
kadnn iddeti kadar, dört ay on gün iddet bekler. Bu hükmün se-

bebi, ölüm iddetinin azad olduktan sonra meydana gelmi olma-

sdr. Bu sebeple iddeti, hür kadnn iddeti kadardr.

mam Malik der ki: Hüküm bizce böyledir.

. % Q»j : <m JÜ
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34. AZL*4

I » f

95. îbn Muhayrîz dedi ki: Mescide girdim, Ebû Said el-

Hudrî'yi gördüm, yanna oturdum ve ona azil konusunu sordum.
Bunun üzerine Ebû Saîd el-Hudrî öyle dedi: Resûlullah'la (s.a.v.)

Benî Mustalk savana gittik, Arab esirlerinden cariyeler aldk.
Onlarla münâsebette bulunmay arzuladk, ailemizden uzak kal-

mtk. (Ancak hamile kalmalarndan, dolaysyle Ümmü
olup satamamamzdan korkarak) azil yapmak istedik. Resû
aramzdayken ona sormadan azil yapacamza, konuyu (önce)
ona (soralm dedik ve) sorduk. «Azil yapmanzda bir mahzur
yoktur. Kyamete kadar, domas takdir edilenler doar-
lar.» buyurdu.55

96. Sa'd b. Ebî Vakkas'tan rivayet edildiine göre, o azil yap-
yordu.56

(54) Azil, meniyi dar aktmaktr.
(55) Buhar, Itk, 49/13; Müslim, Nikâh, 16/21, no: 125.

(56) eybanî, 548.
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97. Ebû Eyyüb el-Ensarî'nin Ümmü Veledi (çocuklu cariyesi)

dedi kî: «Ebû Eyyüb el-Ensarî azil yapard.»57

98. Nafi'dcn: Abdullah b. Omcr azil yapmaz vc azli de sevmez-

di.

'cM'ji. d&icj&ü iîj Jûî t J>ül .'J, j^i y <^ yfe
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99. Amr b. Gaziyye'nin olu el-Haccâc anlatt: Ben, Zeyd b. Sa-

bit'in yannda otururken Yemenli îbn Kahd, Zeyd b. Sabit'in yan-
na geldi ve ona dedi ki:

«— Ya Ebû Said, yanmda cariyelerim var, yamma aldm ka-

rlarm onlardan cazip gelmiyor bana. Hepsinin benden hamile

kalmalarn da istemiyorum. Azil yapabilir miyim?» Zeyd b. Sabit

(bana):

«— Ona sen fetva ver ya Haccac!» dedi.

«— Allah iyiliini versin; biz senin yanna senden (bir eyler)

örenmek için oturuyoruz» dedim. Tekrar:

«— Fetvay sen ver» dedi. Ben de:

«— O senin çocuk ekecein tadandr. Onu ister sularsn, ister

susuz brakrsn. Ben bunu Zeyd'den duymutum» dedim.

«— Doru» dedi.68

(57) eybanî, 549.

(58) eybanî, 550.
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100. Zefîfadnda bir adam dedi ki: îbn Abbas'a azil (meselesi)

soruldu. Bunun üzerine cariyesini çard ve:

«— Onlara söyle» dedi. Cariye de utanr gibi olunca:

«— Yapabilirsin»(kendisinin de azil yaptn kasdederek)
«ben de yapyorum» dedi.

îmam Malik der ki: Kii ancak hür hanmnn iznini alarak

azil yapabilir. zinsiz olarak cariyesiyle münasebetinde azil

yapmasnda bir mahzur yoktur. Bakalarnn cariyesi ile evli

kimse, ancak onlarn izniyle azil yapabilir.
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35. KOCASI ÖLEN KADININ BR SÜRE SÜSLENMEMES
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101. Ebû Seleme'nin kz Zeynep'den Humeyd b. Nafî'e u üç
hadisi haber verdim (ve) dedim ki: Babas, Ebû Süfyan b. Harb öl-

düünde, Resûlullah (s.a.v.)'n hamm Ümmü Habibe'nin yanna
girdim. Ümmü Habibe içinde Sufre ve haluk denen ya da içinde

baka kokular bulunan kutuyu istedi ve onu cariyeye sürdü (sonra

yüzlerine sürdü). Sonra vallahi, benim kokuya ihtiyacm yok, an-

cak Resûlullah (s.a.v.)' öyle derken duydum: «Allah (c.c.)'a ve
kyamet gününe inanan bir kadna, bir kiinin ölümünden
dolay üç geceden fazla süslenmemesi helâl olmaz.u ka-

dar var ki, kocasnn ölümünden dolay kadn dört ay, on
gün süslenmeyi terkeder.»

^ J5 'J± • Srfc- sj?> Âj :^ t • & c-^* •
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102. Zeynep der ki: Sonra erkek kardei öldüünde Peygam-
berimiz'in (s.a.v.) hanm Cah'n kz Zeyneb'in yanna girdim.

Kokusunu istedi ve ondan süründü. Sonra benim kok-ya ihtiya

cin» yok, fakat ben Resûlullah (s.a v.)', öyle derken iittim:
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«Allah (c.c.)'a ve kyamet gününe inanan bir kadna, bir
ölüden dolay üç günden fazla süslenmeyi terketmesi helâl
olmaz, ancak kocasnn ölümünden dolay dört ay on gün
süslenemez.»

Jl tj* : J^Î '^Jl yj < 'i±.
}\ J.\ 'cU : LA'j LÛ - W
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103. Zeynep der ki: Resûlullah (s.a.v.)'m hanm olan annem
Ümmü Seleme'yi öyle derken iittim: Bir kadn Resûlullah
(8.a.v.)'a gelerek: «Kzmn kocas öldü, gözlerinden rahatsz, sür-

me çekebilir mi?» dedi. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.) iki ya da
üç defa «hayr» buyurdu. Resûlullah (s.a.v.) hepsinde «hayr»
dedikten sonra «iddet süresi dört ay on gün (devam eder),
sizden biri cahiliye devrinde sene bana kadar deve veya
koyun pislii atard» buyurdu.

Narinin olu Humeyd der ki: Zeyneb'e «Resûlullah (s.a.v.)'in

«sene bana kadar deve veya koyun pislii atard» sözündeki
maksad nedir? dedim. Zeyneb de dedi ki: Kocas ölünce kadn kö-
tü bir eve girer ve en kötü elbisesini giyer, kocasnn ölümü üzerin-

den bir sene geçinceye kadar koku ve benzeri bir ey sürünmez, y-
kanmaz ve trnaklarn kesmezdi. Sonra o zamanki adet üzere
eek, koyun ve ku cinsinden bir hayvan getirilir, ona dokunur ve
ykanrd. Temizlenir, trnaklan dokunduu eyi öldürecek kadar
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çkar, ona bir tezek verilir, o da tezei atar-
d. Böylece iddeti bitmi olurdu. Koku ve benzeri eyler kullanabi-
lirdi.

69
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104. Resûlullah (s.a.v.)'n hanmlar Aie ve Hafsa'dan: Resu-

lullah (s.a.v.) «Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kadn ko-
casndan baka hiç kimsenin ölümünden sonra üç günden
fazla yas tutmaz» buyurdu.60

5e^ • ?M ^. Jj^ : # p . \&-^ . ijyjj J*

105. Kocasnn ölümünden dolay süslenmeyen ve gözlerin-
den ileri derecede rahatsz olan kadna Resûlullah (s.a.v.)'n han-m Ümmü Seleme dedi ki:

«— Geceleri sürme çek, gündüzleri sürmeyi sil.»

* *

106. Salim b. Abdullah ile Süleyman b. Yesar, kocas ölen ka-
dn hakknda: «Gözünün armasndan korkarsa, kokusu dahi ol-

sa tedavi için gözüne ilâç sürer veya sürme çekebilir.»

îmam Malik der ki: Zaruret varsa (caiz olmayan ey mübah
olur) Allah 'n dini kolaydr.

(59) Buharî, Talâk, 68/46; Müslim, Talâk, 18/9, no: 58.

(60) Müslim, Talâk, 18/9, no: 63; eybanî, 590.
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107. Nafî'den: Ebû Ubeyd'in km Safyye, kocas Abdullah b.

Ömer'in ölümünden dolay yas tutarken gözlerinden rahatsz ol-

du, sürme çekmedimi gözleri çapaklanrd.61

tmam Malik der ki: Kocas ölen bir kadn iddet zamannda ko-

kusu olmayan ya ve benzeri eyleri sürünebilir.

mam Malik der ki: Yüzük, halhal ve dier ziynetleri takna-
maz, güzel, açk renk ve desenli elbiseler giyemez. Ban sadece te-

mizlik kasdyla sidir ve boyas olmayan benzeri eylerle ykar ve

tarar.

St> U- '
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(61)eybanî, 589.
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108. Malik'e öyle rivayet edildi: Resûlullah (s.a.v.) babasnn
ölümünden dolay süslenmeyi terkeden Ümmü Seleme'nin yan-
na girdi. Gözlerine ac bir ilâç olan sabir sürmütü. «Bu ne? Ya
Ümmü Seleme!» diye sordu.

«— Sabir, Ya Resûlallah!» diye cevap verdi.

Resûlullah (s.a.v.) da «Onu gece sür, gündüz sil» buyurdu.62

mam Malik der ki: Henüz bulua ermemi, kocas ölen kz da
bulua ermi kadn gibi süslenmeyi terk eder.

tmam Malik der ki: Kocas ölen cariye de iki ay be gün olan id-

de t i süresince süslenmez

mam Malik der ki: Efendisi ölen Ümmü Veled ile cariye

süslenebilirler. Süslenmeyi terketmek sadece nikâhla ba olan
kadnlara gerekir.

. çi>j JgJ^ ÜLj sui^
109. Resûlullah'n hanm Ümmü Seleme: «Kocasna yas tu-

tan kadnban zeytin ya ve (sabun yerine kullanlan) sidr ile

ykar» derdi.

(62) Ebu Davud, Talâk, 13/44, Nesaî, Talâk, 27/16.
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1. ÇOCUUN EMMES
149

1 . Abdurrahman'n kz Amre öyle rivayet etmitir: Bana
mü'minlerin annesi Aie (r.a.) dedi ki: Resûlullah (s.a.v.) yanmda
idi. Ben Hafsa'nn evine girmek için izin isteyen bir adamn sesini

iittim ve:

«— Ey Allah'n elçisi u adam evinize girmek için izin isti-

yor» dedim. Resûlullah (s.a.v.):

«— O adamn, Hafsa'nn süt amcas falan olduunu
sanyorum» dedi. Ben:

«— Ya Resûlallah süt amcam falan sa olsayd benim yamma
serbest girebilir miydi?» dedim. Resûlullah (s.a.v.):

«— Evet girebilirdi, çünkü nesebin haram kld her
eyi emme de haram klar»1 buyurdu.2

(1) Buhar, ehâdât, 52/7; Müslim, Radâ, 17/1, no:l.

(2) Evlenmeyi haram klan engellerden biri de süt emmedir. Bu, Kur'an ve sün-
netle sabittir. Kur'an'da kendileriyle evlenilmeleri haram klnanlar say-
lrken: «...Sizi emziren süt analarnz ve süt hemirelerinizle evlen-
meniz haram klnd. > (Niso: 23) buyurular. Konu ile ilgili hadisler de bu
bölümde görülecektir.
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2. Hz. Aie (r.a.) der ki: Süt amcam gelerek yanma girmek için

izin istedi. Ben de Resûlüllah'a soruncaya kadar ona izin vermek-
ten çekindim. Resûlullah (s.a.v.) gelince bunu sordum. O da:

«— O senin amcandr, yanna girmesine izin ver» dedi.

Ben:

«— Ya Resûlallah beni kadn emzirdi, erkek emzirmedi» de-

yince:

«— O senin amcandr, yanna girsin» buyurdu.

Hz. Aie: «Bu hâdise, örtünme âyeti indikten sonra oldu» dedi.

Hz.Aie der ki: «Doum (neseb) dolassiyle haram olan ey, emme
sebebiyle de haram olur.»3

3. Urve b. Zübeyr, Hz.Aie'nin öyle dediini rivayet etti: ör-
tünme âyeti indikten sonra süt amcam Ebû Kuays'in erkek karde-
i Eflâh gelerek yanma (odama) girmek için izin istedi. Ben izin

vermekten kaçndm. Resûlullah gelince yaptm eyi kendisine
haber yerdim. Bunun üzerine süt amcam Eflâh'n yanma girme-

(3) Buharî, Nikâh, 67/117; Müslim, Radâ, 17/2, no: 7; eybanî, 617.

(4) Buharî, Nikâh, 67/22; Müslim, Râdâ, 17/2, no:3.
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4. Abdullah b. Abbas: «Çocuk iki y*n bitirinceye kadar bir

defa da emse (nikâh) haram klar» derdi.

- o

5. Abdullah b. Abbas'a:

«— Bir adamn iki kars vard. Bunlardan biri, bir erkek çocu-

u, dieri de bir kz emzirdi. imdi bu delikanl, kzla evlenebilir

mi?» dîye sorulduunda:

«— Hayr evienemezler. Çünkü o iki kadnn sütünün meyda-

na gelmesine sebep olan erkek birdir» diye cevap vermitir. 5

VI îiûj V : JjL; o# 'Jt A 1 # $ lJ$ & 1 ur^J * t

6. Abdullah b. Ömer: «Büyüün emmesi muteber deildir. An-

cak küçüklükte emzirilen muteberdir» derdi.6

: *M . Jc; J çl fjü $^ J!
«
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;
oe^J

7. Abdullah b. Ömer'in olu Salim der ki: Mü'minlerin annesi

Aie (r.a.) beni memede iken, kz kardei Ebû Bekir'in kz Ümmü
Gülsümun yanna gönderip ona: «Bu çocuu on defa emzir de

büyüyünce yanma girebilsin» demiti. Ama Ümmü Gülsüm beni

(4) Buharî, Nikâh, 67/22; Müslim, Râdâ, 17/2, no:3.

(5) Tirmizî,10- Radâ, 2.

(6) eybanî, 615.
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ancak üç defa emzirdikten sonra hastaland. Bir daha emzirmedi.
Ummü Gülsüm beni on defa emzirmedii için, Hz. Aie'nin yanna
(mahrem 'i olmadan) girmedim.7

8. Hz. Ömer'in kz Mü'minierin annesi Hafsa emme çanda
bulunan Abdullah b. Sa'd'n olu Asm', büyüdüünde kendi yan-
na girebilmesi için kz kardei Fatma'ya on defa emzirmek üzere
gönderdi. O da emzirdi. Asm büyüdüünde Hafsa nn yanna ser-
bestçe girerdi. (Çünkü Hafsa, Asm'n süt teyzesi olmutur.)8

• 9 M

9. Abdurrahman, babas Kasm'dan rivayet eder: Hz. Aie'nin
yamna kz kardelerinin süt oullar ile erkek kardelerinin kzla-
rnn süt oullar girerdi. Ama erkek kardelerinin hanmlarnn
emzirdii erkekler girmezdi.9

. titfi
*

r
û> > l!û , & uj

(7) eybanî, 623.

Bir ksm fukaha evlenmeyi ancak on defa emme haram klar demitir.
mam afiî ise, be defa emme nikâh haram klar demitir.
Ebu Hanife ile mam Malik, emmenin miktarn tahdid etmemiler, az ve
çou, hatta bir defa da emse haram klar demilerdir.
(bn Rüd, Bidâyetü'l-Müctehid, c.2, s.38)

mam Ahmed b. Hanbelin mehur görüü de, Hanefilerinki gibidir.
(Bezîü'l-Mechud, c.10, s. 43)

(8) eybanî, 624.

(9) eybanî, 618.
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10. brahim b. Ukbe der ki: Said b. Müseyyeb'den emmenin
hükmünü sorduumda Saîd: «ki sene zarfnda meydana gelen
emme, bir damla da olsa nikâh haram klar. Ama iki seneden son-
raki emme çocuun yedii yemek hükmündedir. (Nikâh haram
klmaz)» dedi. Sonra Urve b. Zübeyre sordum o da aynen Saîd b.

Müseyyeb'in söylediini tekrarlad.10

. pAj $k hâ VJi . 4JI J US. U VI îilij V : Jy,

11. Yahya b. Saîd der ki: Saîd b. Müseyyeb'in öyle dediini
iittim: «Ancak beikteki (emme çandaki) çocuun emmesi, et ve
kan yapan yani çocua gda olan11 emme muteberdir.» 12 (Yoksa
büyüün emmesi muteber deildir.)

îbn ihâb öyle derdi: Emmenin az da, çou da haram klar.
Emmenin haram kl, süt baba tarafna da geçer.

imam Malik der ki: îki sene içerisinde olan emmenin az da
çou da nikâh haram klar. îki seneden sonraki emmeye gelince,
bunun ne az ne de çou hiç bir eyi haram klmaz. O ancak yemek
hükmündedir. (Yemek nasl haram klmazsa bu da öyledir). 1 *

(10) eybanî, 620.

(11) Çocuk bir defa da emse gda olur. Buna göre, çocuun bir defa emmesi de
nikâh haram klar, diyenlerin görüü yerindedir.

(12) eybanî, 628.

(13) Nikâh haram klan emme müddeti mam Mâlik, îmam âfiî ve Hanefler-
den îmam Muhammed ve Ebû Yusufa göre iki sene, Ebû Hanifeye göre ise

iki buçuk sene (otuz ay) dr. (îbn Rüd, Bidayetü'l-Müctehid c.2 s.31; Mey-
dan, el-Lübâb f erh'il-Kitâb c. 3, s. 31).
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2. EMME ÇAINDAN SONRAK SÜT EMME
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12. bn ihab'a büyüün emmesinin hükmü sorulunca, bu

lah'n ashabndan Bedir muharebesinde bulunan Ebû Huzeyfe b.

Utbe b. Rabia, Resûlullah'n Zeyd b. Harise'yi oulluk edindii
gibi, azadls Salim'i oulluk edinip evlendirdi. Onu olu gibi görü-
yordu. Kardei Velidin kz Fatma ile evlendirdi. Fatma
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Kurey'in en güzide genç kzlarndan olup ilk hicret edenlerdendi.

Allah Teâlâ, Zeyd b. Harise hakknda: «Onlar (oulluklarn-
z) babalarnn adiyle çarn. Bu, Allah indinde daha
dorudur. Eer babalarn bilmiyorsanz onlar dinde kar-
deleriniz ve do8tlarnzdr.»u âyetini indirince bu oulluklar
babalarna verildi. Babalar bilinmiyorsa, velilerine verildi. O s-
rada Ebû Huzeyfe'nin hanm Amir b. Lüey kabilesine mensup
olan Süheyl'kz Sehle Resûlullah'a gelerek:

«— Ey Allah'n Peygamberi, Biz Sâlim'i çocuumuz gibi görü-

yorduk. Yanmza serbestçe girip çkyordu. Benim bam açk
oluyor. Evimizde yalnz bir oda var. Sâlim hakknda ne buyurur-

sun? Yammzda kalabilir mi?» deyince, Resûlullah (s.a.v.):

«— Onu be defa emzir süt olun olur.» (Yanma girip çk-
mas caiz olur.) buyurdu. Sehle dedii gibi yapt. Böylece Sâlimi

süt oul sayard. Hz. Aie de yanna girmesini arzu ettii kimseye
bu hükmü uygulard. Kz kardei Ümmü Gülsüm ve erkek karde-
lerinin kzlarna, yamna almasn arzu ettii erkekleri emzirme-
lerini emrederdi. Ama Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) dier ha-

nmlar bu emme ile hiç kimseyi yanlarna kabul etmezlerdi ve:

«Hayr, Allah'a yemin ederiz ki Resûlullah'n Sehle'ye emri sadece

Sâlim 'in emmesine mahsus bir ruhsattr. (Bakalarnn bu hük-
mü uygulamalar doru olmaz.) Hayr, Allah'a yemin ederiz ki, bu
emme ile hiç bir kimse yanmza giremez.» derlerdi.15

(14) Ahzâb: 5.

(15) bn Abdilber der ki: Bu, müsnede (yani mevsul türüne) giren bir hadistir.

Çünkü Urve, Hz. Aieyle ve Rasûlullah'n dier eleriyle görümütür.
Müslim, 17 - Radâ, 7; no: 26-28, 29-31; eybanî, 627.

Sehle'nin Sâlim'i emzirmesi, memesinden süt sap Sâîim'e içirmesi ile ol-

mutur. Yoksa yabanc bir erkein yabanc bir kadnn memesini emmesi
öyle dursun, dokunmas, hatta bakmas bile caiz deildir. Bu hadisle, Hz.

Aie'nin amel ettiini, Resûlullah'n dier hanmlarnn amel etmedikleri-

ni, bunu Resûlullah'n Sâlim'e mahsus bir hükmü kabul ettiklerini görüyo-

ruz. Emme müddetinin Maliki ve âfîlerle Hanefilerden mameyne göre

iki sene, Ebû Hanife'ye göre ise otuz ay olduunu daha önce kaydetmitik.
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13. Abdullah b. Dinar der ki: Bir adam büyüün emmesinin
hükmünü sormak üzere Abdullah b. Ömer'e geldi. (Medine'deki)
Dar'ul-Kaza'da De^e onun yannda idim. Abdullah soruyu dinle-

rek: Benim bir cariyem vard. Onunla cinsî münasebette bulunu-
yordum. Karm (buna mani olmak için gitti), onu emzirdi. Daha
sonra cariyenin yanna girmek istediimde karm: Sakn ona yak-
lama, ben o cariyeyi emzirdim, dedi. (imdi benim ne yapmam
gerekir?)» deyince Hz. Ömer: «Karm tedip et, cariyene de yakla.
Çünkü nikâh haram klan emme küçüün emmesidir.» diye fetva

verdi. 16

®â* « Â as y^Â Jnp j\ : m
. 0k j> t0 u '%% v :^ y i\ zt 'M ? cJ :^
14. Yahya b. Saîd'den: Bir adam Ebû Musa el-Earî'ye:
«— Ben hanmmn memesini emdim, karnma süt gitti (bu-

nun hükmü nedir?)» diye sordu. Ebû Musa:
«— Bana göre o kadn sana haram olmutur.» deyince Abdul-

lah b. Mes'ud:

«— Adama nasl fetva verdiine dikkat et» dedi. Ebû Musa:
«— Bu hususda sen ne dersin?» deyince, îbn Mes'ud:
«—Emme ancak iki sene içerisinde olur» dedi. Bunun üzerine

Ebû Musa:
«— Bu büyük alim aranzda iken, bana bir ey sormaynz.»

dedi.17

(16) eybanî, 626.

(17) Ebu Ömer der ki: Munkat bir hadistir, ama çeitli yollarla muttasldr.
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3. EMME LELGL HÜKÜMLER HTVA EDEN BAKA
HADSLER

. •< sivili ^ yj** ^ **^o^

15. Mü'minlerin annesi Hz. Aie'den: Resûlullah (s.a.v.): «Do-

umla (neseb) haram olan kimseler, emme ile de haram
olur.» buyurdu.18

• if>
:

U?i w>» ir*
K
J M'i Si

16. Hz. Aie der ki: Vehb'in kz Cüdâme, Resûlullah'dan un-
lar iittiini bana haber verdi: Emzikli kadnlarla cinsî birle-

meyi yasaklamay arzu ettim. Ama Rumlarla Farlarn bu-
nu yaptklarn ve çocuklarna zarar vermediini hatrla-
dm (da vaz geçtim).19

îmam Malik der ki: (Hadiste geçen) «gîle» »erkein emzikli ka-

rs ile cimada bulunmasdr.

j£* ~ o*j$ Jj3 'J^ cJlî Uil t g£ ^Jl s)j ^ . ^^Jl
r
û<-

(18) Tirmizi, Radâ, 10/1; eybanî, 617

(19) Müslim, Nikâh, 16/23, no: 140-142.



158 MAM MALIK I MWATTA

17. Hz. Aie unlar rivayet etmitir: «Kur'an'da indirilenler

içerisinde nikâh haram klan mâlum on emme vard. Sonra bu
be mâlum emme ile neshedildi. (Kendilerine nesih haberi ula-
mayan bir ksm insanlar tarafndan) bunlar, Kur'an'dan olmak
üzere okunurken Resûlullah vefat etti.»

20

îmam Malik der ki: Bu hadisle amel edilmemektedir.

(20) Müslim, Radâ, 17/6, no: 24; eybanî, 625.

Nevevî der ki: On emmenin, be emme ile nesh edilmesi çok gecikti. Hatta
Resûlullah (s.a.v.) vefat edince, kendilerine nesih haberi ulamayanlar,
bunu Kur'an'dan olmak üzere okuyorlard. Kendilerine nesih haberi ula-

nca, bunu okumay terkettiler

Hemen belirtelim ki nesih üç çeittir:

a) Hükmü de tilaveti de terkedilen, «On emme» gibi

b) Tilaveti terkedilip hükmü bakî braklan «be emme». Bu hükmü ulema-
dan bazlar kabul etmitir. Cumhura göre bir defa da emmek nikâh ha-
ram klar, «Zina eden yal erkek ve kadn recmedin» hükmü de bu tür bir

nesihtir.

c) Hükmü neshedilip tilaveti braklan âyetler gibi. Bunun misali

Kur'an'da çoktur.

(Tekmiletü'l-Menhel c.3, s.201,202).
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1. PEY (Kaparo) VERMEK1
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(1) Kaparo vermek: îmam Malik'in de belirttii gibi, sat tamam olmadan önce

müteri satcya bir miktar para verir: «mal alrsam bunu maln parasn-

dan sayarz, geri kalan da veririm. Eer almazsam bu verdiim senin ol-

sun, geri istemem», demesi ekliyle yaplan sattr.
Hadis, bu ekilde satn haram olduuna delildir. Cumhurun görüü de bu
istikamettedir. Hz. Ömer ve olu ile Ahmed b. Hanbel'in bu sat caiz gör-

dükleri rivayet edilmitir. (evkânî, Neylü'l-Evtar, c.5, s. 173).
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1. Amr b. uayb babas vastasyla dedesinden naklediyor:
«Resûlullah (s.a.v.) kaparo ile al verii yasaklad.» demitir.

îmam Malik der ki: Allah'u alem kaparo ile al-veri öyle
olurdu.» Kaparo, birinin köle veya cariye satn alp ya da hayvan
kiralayp sonra mal sahibine yani mal satan veya kiraya verene:
«Bu satn aldm mal almak veya kiraladm hayvana binmek
üzere sana bir dirhem—veya daha az ya da daha çok— vereceim.
ayet mal alr yahut hayvan kiralarsam verdiim kaparoyu ala-

camdan düersin ve hayvan yahut mal almaktan yahut hayva-
n kiralamaktan vaz geçersem kaparo senin olsun» demesidir ki

bu batldr.

îmam Malik der ki: Bizdeki uygulamaya göre, Natkal, güzel
konuan, ticari kabiliyeti olan, ileri görülü ve bilgin bir köleyi ay-
n seviyede olmayan iki yahut daha fazla köle karlnda vadeli
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satn almak caizdir. Aralarndaki fark bilinmeyecek kadar azsa

(faiz olma ihtimalinden dolay) bir köleyi vadeli olarak birden faz-

la köleye alp satmak caiz deildir.

imam Malik der ki: Bedelini pein ödeyerek satn aldn bir

eyi teslim almadan baka birine satabilirsin.

mam Malik der ki: Hamile bir cariye satlnca karnndaki ce-

nini akidd tutup istisna etmek doru deildir. Zira bu meçhul
olup aldatmacal bir sattr: Ceninin erkek mi, dii mi, güzel mi,

çirkin mi, tamam m, noksan m, diri mi, ölü mü olaca biline-

mez. Bunlar ise cariyenin deerini düürür.

îmam Malik der ki: Biri veresiye yüz dinara köle veya cariye

satn alp sonra satc piman olarak müteriye, pazarl bozma-

s için pein veya ileride fazladan on dinar vermeyi ve yüz dinar

borcunu silmesi teklif etse caizdir. Ama müteri piman olup, pa-

zarl bozmas için satcya, pein veya vadeli olarak köle ya da
cariyeyi satn ald vadeden daha ileri bir vadede ödemek üzere

bunlarn fiatndan fazla on dinar vermeyi teklif etse, bu doru de-

ildir. mam Malik bunu kerih görmütür. Çünkü bu durumda
sanki satc bir sene vadeli olan yüz dinarn zaman gelmeden Ön-

ce bir cariye ve on dinarkarlnda pein ya da bir seneden fazla

vadeli olarak satm olur. Vadeli olarak altnn altn karlnda
satlmas da bu hükme dahildir.

îmam Malik der ki: Biri, bir adama veresiye yüz dinara cariye

satp sonra ayn cariyeyi satt kimseden daha ileri bir tarihte

ödemek üzere daha pahal bir fiata satn alsa bu doru deildir.

Bunun sebebi ise, belirli bir vade ile satt cariyeyi, ondan daha
uzun bir vade ile geri almasdr. Zira otuz dinara bir ay vade ile

satt cariyeyi, altm dinara alt ay veya bir sene vade ile geri

alnca bu, bir vade ile otuz dinara satt malnn bir sene veya alt

ay vade ile altm dinara geri kendisine dönmesi gibi olur. Bu ise

caiz deildir.
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2. KÖLENN MALI
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2. Ömer b. Hattab: «Kim mal olan bir köleyi satarsa bu mal sa-

tana aittir. Ancak müteri (köleyi alrken) malm da art koarsa,

o zaman müterinin olur» der.2

imam Malik der ki: Bizde ittifak edilen görü udur: Müteri,
satc ile kölenin maln da almak üzere anlarsa caizdir. Bu mal

üstünde olsun, kölenin bedeli pein, vadeli veya eya olsun farket-

mez. Çünkü kölenin malnda efendisinin ödemesi gereken bir

zekât borcu yoktur.

Kölenin cariyesi olursa müterinin ona sahip olmasyla, cari-

ye ile cinsî münasebette bulunmas da helâl olur.

Köle hürriyetine kavuur veya mükatep olursa, mal da kendi-

sine ait olur. Köle iflas ederse borçlular kölenin maln alabilirler.

Kölenin borcundan efendisi hiç bir ekilde mesul tutulmaz.

(2) Buhar, urb, 42/17; Müslim, Buyû, 21/15, no: 80; eybanî, 793.
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3. SATILAN KÖLEDE ZUHUR EDEN HALLER
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3. Abdullah b. Ebî Bekir b. Muhammed b. Hazm rivayet ede-

rek der ki: «Osman olu Ebân ve smail olu Hiam hutbelerinde

köle ve cariyenin satn alnd andan itibaren üç gün içerisindeki

sorumluluklar ile sene içerisindeki sorumluluklarndan bahse-

derlerdi.»

mam Malik der ki: Köle ve cariyenin bana gelecek musibe-

tin sorumluluu satld andan itibaren üç gün içerisinde satc-
ya aittir. (Müterinin reddetme hakk vardr.) Bir de bir sene bo-

yunca devam eden sorumluluk vardr. 3 Bunlar: delilik, cüzzam
ve baras (alaca) hastaldr. Bir sene tamam olursa, satc her
türlü sorumluluktan kurtulur.

mam Malik der ki: Kim kendisine miras yoluyla intikal eden
veya baka bir köle veya cariyeyi beraet artyla (yani bunlarda
olan ya da olacak hiç bir ayp ve kusurdan dolay sorumluluk

mam Malik de bu görüü benimsemitir.

Ahmed b. Hanbel, hadis zayftr, diyerek bunu kabul etmemitir. mam a-
fii de satcnn üç günlük ve bir senelik sorumluluu diye bir ey kabul et-

mez (Sehârenfûrî, Bezlül-Mechûd, c.15, s.183).
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kabul etmeme artyla) satarsa, o zaman hiç bir ayptan sorumlu
olmaz. Ancak bildii bir ayp var da onu gizlemise, o zaman so-

rumlu olur. Beraeti kendisine bir fayda vermez. Sat akdi bozu-
lur, köle kendisine iade edilir. Bu sorumluluk, bize göre ancak köle

satmnda vardr.
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4. Salim b. Abdullah dan: Abdullah b. Ömer bir kölesini beraet

artyla sekizyüz dirheme satt. Müteri, Abdullah b. Ömer'e:

«— Köle hastalkl, bunu bana söylemedin» dedi. Bunun üzeri-

ne anlaamyarak Osman b. Affan'n huzurunda muhakeme oldu-

lar. Müteri:

*— Abdullah bana hastalkl bir köle satt, hastalm söyle-

medi» dedi. Abdullah da:

«— Ben köleyi beraet yoluyla sattm» deyince, Osman b. Aflan,

Abdullah'a, köleyi sattnda hastaln bilmediine dair yemin
teklif etti. Abdullah yemin etmekten kaçnd. Köleyi geri ald. Köle

yannda iyileince, onu binbeyüz dirheme satt. 4

îmam Malik der ki: Bizdeki ittifaka göre, her kim bir cariye sa-

tn alr da cariye hamile kalr veya köle alr da azad ederse ya da
yannda giderilmesi mümkün olmayan bir kusur peyda olursa, bu
kusurun maln alndnda mevcut olduu ya delil yoluyle veya

satc ve dierlerinin ikraryla sabit olursa; bunlarn satn alnd-
gün itibariyle hasta ve shhatli hallerindeki deerleri ayr ayr

takdir edilir, aradaki fark müteriye verilir.

imam Malik der ki: Bizdeki ittifaka göre, biri bir köle satn
alr da bunda iadeyi gerektirecek bir kusur görür, bu srada kendi

yannda da birbaka kusur meydana gelirse baklr: Eer kendi

yannda meydana gelen kusur elinin kesilmesi ve bir gözünü kay-

betmesi gibi önemli ise, müteri iki ey arasnda muhayyer klnr:
Ya satann yanndayken meydana gelen kusur bedeli takdir edile-

rek ödeyecei miktardan düülür, yahut da kendi yannda meyda-

na gelen kusurun bedelini ödeyerek köleyi geri verir.

Köle yannda ölürse geri iadesi mümkün olmad için birinci

ekli kabul etmek mecburiyetinde kalr. Mesela köle yüz dinara

(4) eybanî, 774.

Hanefilere göre alm satm akdinde müteri için hyar- ayp (kusurlu mal
kabul veya red) hakk vardr. Yani müteri,satn ald bir malda satcda
iken var olduu tesbit edilen bir noksan ve kusur görürse pazarl bozup
mal eski sahibine iade etme hakkna sahiptir. Ancak bir mal beraet yoluyle

alnp satlmsa, yani satc bu maln hiç bir ayp ve kusurundan dolay so-

rumluluk kabul etmem diye satarsa, ya da müteri mal her türü noksan ile

kabul ediyorum derse, artk pazarlk kesinletikten sonra ald mal geri

veremez. (Bk. Mecelle: Mad. 337, 342, 343)
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alnm, ama kusurlu olarak seksen dinar takdir edilirse, müte-
riden yirmi dinar eksik alr.

îmam Malik der ki: Bulunduu bir kusurdan dolay cariyeyi

eski sahibine iade eden kimse eer cariye ile münasebette bulun-

musa baklr: Cariye bakire ise, deerindeki eksilme farkn sata-

na öder. Bakire deilse bir ey gerekmez.

îmam Malik der ki: Biri kendisine miras yoluyla veya baka
yollarla intikal eden köle, cariye veya hayvan çkacak kusurlar-

dan sorumlu olmamak üzere satarsa, bunlardaki hiç bir kusur-

dan sorumlu tutulmaz. Ancak satarken bildii bir kusur var da
onu gizlemise, o zaman sorumlu olur. Satt ey kendisine iade

edilir.

îmam Malik der ki: îki cariye mukabilinde bir cariye satlr
da sonra bu iki cariyeden birinde akdi bozacak bir kusur meydana
gelirse, önce iki cariyenin bedeli olan tek cariyenin kymeti satn
alnd gün itibariyle takdir edilir, sonra da kusur nazar dikkate

alnmadan o iki cariyenin fiatlar biçilir, ikiye bölünür, böylece

her bir cariyenin fiat belli olmu olur. Daha sonra, kusurlu cari-

yeye baklr, kusuru dolaysyla bedelinden eksilen—az olsun, çok

olsun— müterinin vereceinden düülür.

îmam Malik der ki: Bir adam bir köle satn alp da çok veya az

bir ücretle çaltrdktan sonra iadeyi gerektiren bir kusur bulur-

sa, köleyi sahibine iade eder, kölenin bu müddetteki kazanc mü-
terinin olur. Memleketimizdeki çounluk bu görütedir. Yine bir

adam bir köle satn alsa, köle müteriye kendi fiatnn kat kat üs-

tünde bir bina yapsa, sonra müteri köleyi vâkfolduu bir kusur-

dan dolay satana geri verse, bu çalmasna mukabil satana bir

ey verilmez. Bakasnn iinde' ücretle çaltrmas durumu da
böyledir, ücreti müteride kalr. Çünkü onun köleyi koruma mesu-

liyeti vardr.îte bize göre hüküm budur.

îmam Malik der ki: Bizdeki ittifaka göre, bir akidle bir grup
köle satn alan kimse, kölelerden birinin çalnm olduunu veya

bunlardan birinde bir kusurun varln farkederse baklr: Eer
çalnan veya kendisinde kusur bulunan, kölelerin gözdesi veya en

pahals ise ya da dier kökleri bunun için satn almsa, akid te-

melden bozulur. Bütün köleler geri verilir. Eer çalnan veya ken-
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diinde kusur bulunan köle, kölelerin en iyisi deil veya müterh
bunun için o köleleri almam, bilir kiilere göre de o kölelerin en

iyisi deilse, o zaman kusurlu köle geri verilir veya çalnann ky-
meti hesap edilerek geri alnr.
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5. ARTLA SATILAN CARYE

. j^-V l^fi W>: V: vÛiS y^lKÎ. Jiji

5. Ubeydullah b. Abdullah'dan: Abdullah b. Mesud, Sakîf ka-

bilesinden olan hanm Zeynep'den bir cariye satn ald. Zeynep
ona:

«— ayet bu cariyeyi satarsan sattn nata bana vereceksin,»

diye art kotu. Abdullah b. Mesud da bunun hükmünü Ömer b.

Hattab'a sordu. Hz.Ömer (r.a.): «Cariyede herhangi bir kimsenin

art olduu müddetçe, ona yaklama» dedi.6

^ 4 '41 U il Vj u^; JOi > c^l & c Jlî

* *
at

-

6. Abdullah b. Ömer öyle derdi: «Kii ancak istedii anda sa-

tabilecei, balyabilecei, yannda alkoyabilecei ve istedii

eyi yapabilecei cariye ile birleebilir.»6

(5) eybanî, 790.

(6) eybanî, 791.
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mam Malik der ki: Satmamak, balamamak ve bunlara

benzer bir takm artlarla cariye satn alan kimsenin onunla cinsî

münasebette bulunmas caiz deildir. Zira bu adam cariyeyi sat-

maya ve balamaya malik deildir. Buna malik olmaynca, ca-

riyedeki mülkiyet hakk tam deildir. Çünkü kendi cariyesinde

bakas tarafndan istisna yaplmtr. (Serbest tasarrufu kst-
lanmtr.) Bu art varken, cariyeye yaklamas caiz deildir. Böy-

le artla sat da mekruhtur.
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6. EVL BR CARYEYE EFENDSNN YAKLAMASININ
HARAM OLUU

7. îbn ihab'dan: «Amir olu Abdullah, Osman b.Affan'a Bas-
ra'dan satn ald evli bir cariyeyi hediye etti. Osman (r.a.) da:

«— Kocas kendisinden ayrlncaya kadar, bu cariyeye yakla-
mam» deyince îbn Amir kocasn raz etti. O da karsn boad.7

• ^> ti &£%&J/&< $ & , m* & ^y^s - a

• **v -sîj - ,]
>

• Nü t$ ^> ti & oî

8. Ebû Seleme'nin rivayet ettiine göre, babas Abdurrahman
b. Avf bir cariye satn ald. Kocas bulunduunu anlaynca geri
verdi.8

(7) eybanî, 795.

(8) eybanî, 794.
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9. Abdullah b. Ömer (r.a.)'den: Resûlullah öyle buyurdu:
«Her kim dii çiçeklerine erkek çiçei alanm bir hurma-
lk satarsa» bunun meyvesi satana aittir. Fakat meyvesi
müteriye ait olmak üzere satlmsa meyve müterinin
olur.»9

(9) Buharî, Buyu, 34/90; Müslim, Buyû, 21/15, no: 77; eybanî, 792, 793.
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AAÇTAK MEYVENN OLGUNLAMADAN ÖNCE
SATIININ YASAK OLUU

^ t A o! t > ^ > ^
« ^ ifa ^m* - %*

lO.Ibn Ömer'den: «Resûlullah olgunlamas belirinceye ka-
dar, aaç üzerindeki meyvenin alm satmm alcya da satcya da
yasaklad.»10

r aJ .^ ^^^^ j
• ? ju ffrj üt ^ , 3^1 S £ l : ^ «iti jîj ,^
11. Enes b. Malik öyle rivayet etti: Resûlullah dalndaki hur-

mann satm olgunluk belirtileri görülünceye kadar yasaklad.
Kendisine:

«— Ya Resûlullah olgunluk belirtisi nasl olur?» diye sorulun-
ca:

«— Kzarnca» cevabn verdi ve (devamla): «Söyleyin ba-
kalm, Allah bu meyveyi helak ederse (aaçtaki meyve afe-
te urarsa) herhangi biriniz, mü'min kardeinizin paras-
n, ne karlnda alacak?»11

(10) Buharî, 34 - Buyû, 85; Müslim, 21- Buvû, 13, no: 49; eybanî, 759.
Hanefilere göre, aaç üzerinde tamamen beliren meyveyi, yenecek kvama
ister gelsin, isterse gelmesin satmak ahindir. Meyve ve sebzelerin bir ks-m belirmi olup bir ksm belirmemi ise, belirenlere tabi klarak, bunlar
da satmak sahihtir. (Bk. Mecelle, Mad. 206-207).

(11) Buharî, Zekât, 24/58, Buyû, 34/87; Müslim, Musâkat, 22/3, no: 15.
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12. Abdurrahman'n kz Amre (r.a.)'den: «Resûlullah afetten

kurtuluncaya kadar (olgunlamcaya kadar) meyve satn yasak-

lad.» 12

îman Malik der ki: Olgunlamadan önce yaplan sat, belir-

siz sattr. 13

*...». » * . . <

C-iJaii . ÖliJI <lUö LJjj . ^UJI üjy^i u' cJj «iUj

13. Hârice b. Zeyd der ki: «Babam Zeyd b. Sabit aaçtaki mey-

vesini Süreyya yldz douncaya kadar satmazd.»

îmam Malik der ki: Karpuz, kavun, hyar, havuç olgunlama-
ya balaynca, bize göre sat helâl ve caizdir. Sonra çkan mah-
sulün hepsi arkas kesilip tükeninceye kadar müteriye aittir. Bu-
nun için belirli bir vakit de tayin edilmez. Çünkü bunun vakti, in-

sanlar arasnda bilinmektedir. Bazen afet vuku bulup sebzeleri

derlenme vaktinden önce yok eder. Meydana gelen afet, sebzenin

üçte birini veya daha fazlasn helak ederse, o zaman bu miktar
mal sahibine ödeyecei paradan düer.

(12) Bu hadis mürseldir, îbn Abdilber onu mevsul yapmtr.
(13) eybanî, 760.
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9. ARYYE BEY LE LGL HADSLER

14. Zeyd b. Sabit demitir ki: ««Resûlullah, Ariyye Sahibinin

aaçtaki toplayaca meyvelerini tahmin ederek satmasna mü-
saade etti»14

ü? Jy* 1

u*' & « Jy^ J. 'J- • p?* O* tr^-^J " u
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(14) Buhar, Buyu, 34/82; Müslim, Huyû, 21/14, No: 60; afiî, Risale, no: 908;

eybanî, 757.

Ariyye: Hurmann meyvesini balamaktr. Nitekim hurma sahibi Arap-

larn, hurmas olmayan fakirlere hurma aacnn meyvesini baladklar
bilinmektedir. îmam Malike göre, ariyye al verii öyledir: Bir kimse
hurmalndaki hurmalardan bir ksmn bakasna balar, sonra bu
adamn bahçesine girip çkmasndan rahatsz olunca bunu, kuru hurma
mukabilinde geri satn alr. (San'anî, Sübülü's-Selâm, c.3, s. 45).

Hanefîler de ariyyeyi mam Malik gibi izah etmektedirler. (Sehârenfûrî,

Bezlü'l-Mechud, c.15, s. 25).

Cumhuri Ulemaya göre, ariyye al verii caizdir. Ama bunun eklinde ihti-

laf edilmitir.
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14. Ebû Hüreyre (r.a.)'den: «Resûlullah be ölçek veya daha az
ariyyelerin satna müsaade etti.»

16

Ravi Davud, be ölçek mi, daha azm olduu hususunda üp-
heye dütü.

mam Malik der ki: Aaçtaki ya hurma, dikkatle tahmin edi-

lerek kuru hurma ile satlr. Buna ruhsat verilmitir. Çünkü bu
tevliye (ald fiata satma), sat akdini bozma ve ald mala ba-
kasn da ortak etme durumu gibi saylmtr. Bunlardan baka,
sat akdi içerisinde mutâla edilseydi o zaman hiç bir kimse, kim-

akdi fezhedemez, müteri satn ald eyi eline geçirmeden baka-
l fiata kârsz satamazd.

(15) Buhar, Buyû, 34/83; Müslim, Buyû, 21/14, no: 71; eybanî, 758.
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10. SATILAN MEYVE VE HUBÛBATI AFETN HELAK
ETMES

. <J y> « 41 Jjlj U

15. Abdurrahman'n kz Amre'den: Resûlullah zamannda
bir adam bir bahçe meyveyi satn ald, bakmm yapt. Meyve nok-

san çknca, bahçe sahibinden ya fiat düürmesini, ya da akdi boz-

masn istedi. Malsahibi de bunu yapmyacana yemin edince,

müterinin anas Resûlullah'a giderek durumu anlatt. Resûlul-

lah da:

Hayr ilemeyeceine yemin mi etti?» dedi. Bunu ii-

ten bahçe sahibi, Resûlullah'a gelerek:

Ya Resûlullah, onun olsun, bir ey istemiyorum» dedi.16

meyvelerin bedelini müterinin borcundan düürdüü rivayet

edildi.

(16) Bu hadis mürseldir; Buhari ve Müslim mevsul olarak rivayet etmilerdir:

Buharî, 53- Sulh, 10; Müslim, 22- Musâkat, 4; no: 19.



.il I AUS VKI KTABI

îmam Malik der ki: Bizde de hüküm böyledir. Müteriden in-

dirilmesini gerektiren miktar üçte birini ve daha fazlasn yok

eden afettir. Bundanaa zayiat muteber deildir. 17

satlan meyveyi afet helak edince durum ne olacak? mam Ma-

lik'in görüünü örendik. îmam afii ve Ebû Hanife'ye göre, aaçtaki mey-

ve olgunluk belirtileri görülünce satlm, satc müteriye her an toplayp

götürebilme imkânn tanm ve meyvelerin devirilme vakti gelmeden

afet isabet etmise, o zaman müteri satcdan bir hak taleb edemez.

(evkânî, Neylü'l-Evtâr, c. 5, s. 200).
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11. MEYVE SATIINDA STSNA

17. Abdurrahman olu Rabia'dan «Kasm b. Muhammed, bah-
çesindeki aaçlarn meyvesini satar, (kendisi için) belirli aaçlar
sat d brakrd .

»

1

8

• ES» •j^^u^ ^ ^l] . y>> çjvî^ . tfüiitâi^jitf
18. Ebû Bekir olu Abdullah'dan: «Dedem Muhammed b. Amr

b. Hazm, Efrak mavkiinde bulunan bahçesindeki hurmay dört
bin dirheme satt. Bundan sekiz yüz dirhemlik hurmay satd
brakt.»19

. & UjU ^3 I-f ^*fl s> d

Sû &! ^ &t uj
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19. Muhammed b. Abdurrahman b. Harise der ki: «Annem Âb-
durrahman'n kz Amre, aaçtaki meyvelerini satar ve bir ksm

(18) eybanî, 764.

(19) eybanî, 762.
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aaçlan kendisi için satd brakrd.»20

îmam Malik der ki: Bizde ittifak edilen görü udur: Kii bah-

çesindeki hurmay satarsa, bunun üçte birine kadar olan miktar-

n satd brakabilir. Bundan fazlasn brakamaz.

îmam Malik der ki: Bahçesindeki hurmay satp bundan seçip

adedini belirtecei bir ya da birkaç aaç hurmay kendisi için al-

koymasnda bir saknca görmüyorum. Zira bu adam bahçesinden

belirli aaçlar kendisi için ayrm, gerisini satm olur.

(20) eybanî, 763.
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12. HURMA SATIININ CAZ OLMAYAN TÜRÜ

yy üt: j£ j> y :'J^.jU £ j^j

*J jîî .^ &u^ l^Ji v'A jpj ü : jîî « t j^i,

20. Atâ b. Yesâr'dan: Resûlullah (s.a.v.):

«— Hurma hurma ile eit olarak (misli misline) satlr»
buyurunca, kendisine:

«— Ya Resûlullah, senin Hayber'deki zekât memurun bir öl-

çek hurmay iki ölçek hurma karlnda alyor» denildi. Bunun
üzerine Resûlullah:

«— Onu bana çarn» buyurdu. Çardlar, huzura gelince
Resûlullah (s.a.v.):

«— ki ölçek hurma karlnda bir ölçek hurma m,
alyorsun?» dedi. Memur:

«— Ya Resûllallah, bana iyi cins hurmay kötü cins hurmayla
deiirken eit olarak vermiyorlar» deyince, Resûlullah (s.a.v.):

«— O halde kötü cins hurmay para ile sat, sonra bu pa-
ra ile iyi cinsini al.» buyurdu.21

(21) Hadis, mürseldir. îbn Abdilber der ki: Davud b. Kays onu, Zeyd b. Atâ ile

Ebû Saîd el-Hudrî'den mevsul yapmtr.
Hadisden, ayn cinsten farkl kalitelerdeki meyveler birbirleriyle deitiri-
lince miktarlarnn eit olmas gerektiini öreniyoruz. Fazlalk faiz olur.

Haneflerin görüü de böyledir. (Bk. Meydan, el-Lübab, c. 2, s. 38).
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21. Ebû Said el-Hudrî ve Ebû Hureyre'den: «Resûlullah

(s.a.v.) birini Hayber'e zekât memuru tayin etti. Memur kaliteli

«— Hayber'in bütün hurmalar böyle mi?» diye sordu.

Memur da:

«— Hayr vallahi Ya Resûlullah, biz topladmz kalitesiz

zekât hurmalarnn iki ölçeini bir ölçek kaliteli hurma ile ve üç öl-

çeini iki ölçei ile deitiriyoruz,» deyince Resûlullah:

«—Böyle yapma. Kalitesiz hurmay para ile satarak ye-

rine kalitelisini al» buyurdu.22

^1 .iji j* jL; £ M lj : :ûl jij . iuî ^ sp . lüd

. DÎ

22. Zeyd Ebû Ayya'dan: «Ben Sa'd b. Ebî Vakkas'a süit23 kar-

lnda arpann (satn alnmasnn hükmünü) sordum». Sa'd:

«— ölçekte hangisi daha çoktur?» dedi. Ben:

«— Arpa» deyince, Sa'd beni bundan men etti ve dedi ki:

«— Resûlullah' (s.a.v.) iittim, Kendisine ya hurma karl-

(22) Buharî, Buyû, 34/89; Müslim, Musakat, 22/18, no: 95.

(23) Süit: Buday ile arpa arasnda hububat türünden bir eydir. Arpa kadar

kapç yoktur.
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nda kuru hurma satn alnmasnn hükmü sorulduunda: «Ya
hurma kuruyunca noksanlar m?» buyurmu, onlar da evet nok-

sanlar deyince buna müsaade etmemiti. 24

(24) Ebu Davud, 22- Buyû, 18; Tirmizî, 12- Buyû, 14; Nesaî, 44- Buyû, 36; îbn

Mâce, 12- Ticârât, 53; arî, Risale, no: 907; eybanî, 765.

Arpann süitkarl satlmas, ya pein, ya da vadeli olur. Pein olursa

Hanefilere göre, birbiriyle farkl deitirilmesi caizdir. Zira cinsler ayrlr.

Cinsler ayr olunca faizin kapsamna girmez. Vade ile olursa, o zaman caiz

deildir. Kuru hurma mukabilinde ya hurma alnmasna gelince, mesele
Hanefîlerce ihtilafldr. Ebû Hanifeye göre caiz, Ebû Yusuf, Muhammed ve

dier mezhep imamlarna göre caiz deildir. (Sehâranfûrî, Bezlül-Mechud,

c.15, s. 19-20)
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23. Abdullah b. Ömer'den: Resûlullah müzabeneyi yasaklad.
Müzabene: Aaçtaki ya hurmay yerdeki kuru hurma ve asmada-
ki ya üzümü yerdeki kuru üzüm ile ölçerek satmaktr.26

- - * - . »

24. Ebû Said el-Hurdi'den Resûlullah (s.a.v.) müzâbene ve

münâkaleyi yasaklad. Müzâbene: Aaç üzerindeki ya hurmay-
yerdeki kuru hurma karlnda almak, muhâkale ise buday ile

arazi kiralamaktr.27

(25) Haneflere göre müzabene, daldaki ya hurmann ölçeini tahmin ederek

yerdeki kuru hurma ile satmaktr. Münakale ise, baandaki budayn
miktarn tahmin ederek yerdeki buday karlnda satmaktr. Her ikili

de caiz deildir. Çünkü bunlar ayn cins mahsuldür. Ayn cins mahsuller

eit miktarda ölçülmek ya da tartlmak suretiyle satlmaldr. Fazlalk faiz

olur, ayn zamanda aldanma ihtimali de vardr. Tahminen satmakda ise,

eitlie riayet etmek mümkün olamayacandan caiz deildir. (Meydant,

el-Lübab, c.2, s. 26).

(26) Buhar, Buyû, 34/82; Müslim, Buyu, 21/14, no: 72; afiî, Risale, no: 906.

eybanî, 778.

(27) Buhar, Buyû, 34/82; Müslim, Buyû, 21/17, no: 105; eybanî, 780.
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25. Said b. Müseyyeb'den: Resûlullah (s.a.v.): Müzâbene ve

Muhâkaleyi yasaklad. Müzâbene: Kuru hurma vererek aaçtaki
ya hurmay almak, Münâkale ise yerdeki buday karlnda ba-

aktaki buday almak ve buday vererek arazi kiralamaktr.28

îbn ihab der ki: Said b. Müseyyeb'e altn ve gümü ile arazi

kiralamann hükmünü sordum da, bunda bir saknca yoktur, de-

di.

îmam Malik der ki: Resûlullah (s.a.v.) müzâbeneyi yasaklad.
Müzâbene: Ölçüsü tart ve says bilinmeyen eylerin u kadar
gelir diye tahminen satlmasdr. Bu öyle olur: Ölçüsü bilinme-

yen bir ölçek buday, hurma ve bunlara benzer dier yiyecek mad-
deleri, veya yine miktarlar bilinmeyen yonca, aspur, pamuk, ke-

ten, ipek ve bunlara benzer satlk eyas olan kimseye biri: «u
mal ölç veya ölçtür, yahut da tart veya say. Eer bu, u kadar
ölçekten veya bu kadar kilogramdan ya da u kadar saydan az
gelirse üzerini tamamlayacam. ayet fazla gelirse üzeri benim
olsun» der. Bu sat deildir. Aldatmaca ve kumardr. Çünkü
cebinden bir ey vererek mal satn almamtr. Sadece belirttii

miktardan az gelirse üzerine tamamlamay, fazla gelirse kendisi-

ne verilmesini ifade etmitir. Bu ne karlkl sat ve ne de gönül

holuuyla balama olmayp kumara benzemektedir. Buna
benzer dier eylerin hükmü de ayndr.

îmam Malik der ki: unlar da bu hükme girer: Biri kuma
sahibine der ki: Kuman u kadar gelir. Noksan gelirse ben

tamamlayacam, fazla gelirse benim olsun. Veya kumandanu
ölçülerde u kadar gömlek çkar. Bundan az çkarsa noksann
ben ödeyeceim, fazla gelirse benim olsun. Veya biri, sr ve deve

derileri bulunan kimseye öyle der: fiu derileri kesip u adama

(28) eybanî, 779.
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göre yüz çift ayakkab çkaracam. Noksan gelirse ben tamaml-
yaean. Fazla gelirse benimdir. Yine biri, yannda meyve bulu-
nan kimseyeu meyveleri sk, u kadar ölçekten az gelirse ben ta-

mamlyacam. Fazla gelirse benimdir der.

Yine biri gazel, çekirdek, pamuk, keten, yonca ve aspur gibi
eylerden birine sahip olana dese ki: Ben senin u miktar gazelini
ayn ekilde silkelenerek dökülecek eit miktarda gazel karln-
da veya u kadar ölçek çekirdeini benzeri çekirdekle satn alaca-
m. —Aspur, pamuk, keten ve yoncada da durum ayndr.—
Bütün bunlar belirttiimiz müzâbeneye girer ki caiz deildir.
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14. MEYVE SATILARI LE LGLDER HADSLER
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26. imam Malik der ki: Kim belirli aaç veya belirli bahçedeki
. hurmay ya da belirli koyunun memesindeki sütü satn alrsa bu
caizdir. Pein alnmsa parasn verir, mal alr. Bu tuluktaki ya-

a benzer. Müterinin, tuluk içerisindeki yadan ölçek hesabyla
bir veya iki dinarlk almas caizdir. Pazarlktan sonra tuluk deli-

nipya dökülürse pazarlk bozulur.

Süt ve hurma gibi eylerin hergün saldkça veya toplandk-
ça teslim almak üzere satn alnmasnda bir saknca yoktur.
Pazarlk yaplan miktar teslim alnmadan mal tükenirse satc,
ya müterinin kalan parasn geri verir ya da müteri kalan para
ile üzerinde anlaacaklar baka bir ey alr. Bu ald eyi teslim

almadan ayrlmas mekruhtur. Çünkü o zaman alacan mahi-
yeti bilinmeyen bir alacak karlnda brakm olur. Bu da ho
görülmeyerek yasaklanmtr. Bu tür pazarlkta vade olmas da
mekruhtur. Ancak alaca eyin vasf ve zaman belirtilirse caiz-

dir. Bu takdirde satc tayin edilen mal zamannda teslim etmek-

le yükümlüdür. Bu gibi hallerde, muayyen bah-e ve koyunun mev-
cud olmayan meyvesi veya sütü, bilinmeyen eyin sat olduu
için taahhüt edilmez.

imam Malike içerisinde çeitli kalitelerde hurma bulunan bir

bahçe hurmay seçecei bir kaç aac pazarlkd brakmak üzere

satan kimsenin durumu sorulduunda, imam Malik der ki: Bu

aac alm olabilir. 2* ayet onbe ölçek vereni alp da on ölçek ve-

reni terketse, o zaman bir cins hurmay dier cinsiyle fazla olarak

alm olur. Bu, aynen önünde çeitli cins hurmalardan onbe, on,

oniki ölçek hurma ynlar bulunan birine müterinin gelip iste-

dii hurmaynn satn almak üzere bir dinar vermesi gibidir.

Bu ise caiz deildir.

imam Malike bir müteri bahçe sahibine pein para vererek
daldaki ya hurmalardan belirli miktarda satn alsa, sonra bun-
lardan bir ksm teslim alnmadan helak olsa, durum ne olur, diye

sorulunca imam Malik u cevab verdi: Müteri bunun hesabn
yaparak kalan parasn mal sahibinden geri alr. Mesela, üçte iki

yemi veren

yemi veren

(29) Zira satc, önceden tayin edilmedii için çok hurma veren aac kendine se-

çer. Bu da anlama7a >ol açar.
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dinarlk ya hurma almsa o zaman kalan üçte bir dinarn geri

alr. Eer dörtte üç dinarlk hurma almsa kalan dörtte bir dina-

rn geri alr. Yahut da mal sahibiyle anlaarak kalan paras yeri-

ne, ya kuru hurma ya da baka bir ey alr. Bu durumda müteri
ald eyi teslim almadan ayrlmamaldr.

imam Malik der ki: Bu, bir adamn dierine yük devesini veya

evini kiraya vermesi yahut terzi, veya marangaz ya da amele olan

kölesini çaltrlmak üzere ücretle verip bunlarn kira ve ücretini

pein aldktan sonra istenilen i tamamlanmadan bunlarn ba-
na ölüm veya baka bir felaketin gelmesi gibidir. O zaman mal sa-

hibi kiracya veya köleyi çaltrana hesab ederek arta kalan hak-

kn verir. Eer hakknn yarsn alm ise, geri kalan yarsn da
öder. Bundan daha az veya fazla ise yine geri kalan hesaplayarak

kalann verir.

imam Malik der ki: Üzerinde akityapt köle, deve, ev ve ya
hurmay teslim almadan parasn pein ödemesi doru deildir.

imam Malik der ki: Mekruh olan akdin izah öyledir: Biri dieri-

ne: «Daha hac mevsimi gelmeden u devene binerek hacca gitmek
üzere sana pein para öderim,» der. Hac mevsimi gelip deveyi tes-

lim almadan devenin bana ölüm veya baka türlü bir felaket

gelirse mal sahibi parasn geri iade eder. Köle ve evde de durum

imam Malik der ki: Caiz olanla olmayan arasndaki fark, tes-

lim almaktr. Kiralad eyi teslim alan aldanmaktan ve kera-

hetten kurtulmu ve üzerinde anlatklar muayyen eyi alm
olur. Bunun örnei bir kimsenin köle veya cariye satn al

n pein vererek teslim almasdr. Bunlarn bana bir sene

sinde sorumluluu gerektiren hallerden biri gelirse, o zaman pa-

rasn mal sahibinden alr. Bunda bir mahzur yoktur. Çünkü köle

satnda adet böyledir.

imam Malik der ki: lerde teslim almak üzere köle veya yük de-

vesini kiralarsa, doru olmayan bir hareketyapm olur. Zira ne
akid zamannda teslim alm ve ne de kiralad eyin vasflarn

zamann tayin etmitir.
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27. mam Malik der ki: Ya veya kuru meyve satn alan kimse,
bunlar teslim almadan satamaz. Bir de bu ya meyvelerle kuru
meyveler, pein olarak alnabilir. Bunlardan kuruyup saklanabi-
len kuru meyvedir. Ayn cinsten kuru meyve biribiri karlnda
pein olarak misli misline alnp satlr. Ama ayr cinsten iseler,

pein olmak kaydyla bire iki satmada (ölçeklerinin deiik olma-
snda) bir beis yoktur. Vadeli uygun deildir. Bu meyvelerden ka-
vun, karpuz, salatalk, havuç, turunç, muz, nar vb. gibi kurutulup
bekletilemeyenlerpein olarak ikili birli mübadele yaplabilir.
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16. KÜLÇE VE SKKE HALNDEK ALTINI GÜMÜLE
DEMEK
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28. Yahya b. Said öyle dedi: «Resûlullah (s.a.v.) Sa'd b. Ebî

Vakkas ile Sa'd b. Ubade'ye Hayber ganimetinden kendi hisseleri-

ne düen altn veya gümü kaplan satmalarn emretti. Onlar da
her üç dinar arlndaki kab sikke halinde dört dinara (4.009 gr.

altn) veya dört dinar arlndaki her kab sikke halinde üç dina-

ra sattklarnda Resûlullah: «Al veriinize faiz girdi» deyince

aldklarn iade ettiler30

»;*•*;

29. Ebû Hüreyre (r.a.)'den: «Resûlullah (s.a.v.): «Aralarnda
fazlalk olmakszn altn altnla, gümü ve gümüle eit ola-

rak deitirilir» buyurdu.31

• -

(30) Mürseldir. ibn Vehb, Leys b.Sa'd - Amr b. el-Hâris - Yahya b. Said, Abdul-

lah b. Ebî Seleme senediyle rivayet eder.

(31) Altn veya gümü, ayn cinsi ile alnp satldnda, pein ve misli misline

olmaldr. Vade veya fazla alp vermek faize girer.

Müslim, Musâkat, 22/150 no: 85; afiî, Risale, no: 759; eybanî, 816.
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30. Ebû Said el-Hudri (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.): «Altn
altnla ancak eit olarak satnz. Bunlardan birksmn di-

erine kar fazla saymaynz. Gümüü de gümüle ancak
eit olarak satnz. Bunlardan bir ksmn dierine kar
fazla saymaynz. Bir de bunlardan birini pein, dierini
veresiye satmaynz» buyurdu.82

31 . Mücahid der ki: Abdullah b. Ömer'in yannda idim. Ona
bir kuyumcu geldi, ve: «Ey Abdullah! Ben altm iliyor, sonra ken-

di arlndan daha fazlasiyle satyorum. Böylece elimin emeini
alyorum» deyince Abdullah bunu yasaklad. Abdulah mescide ve-

ya binecei hayvann yanna gelinceye kadar, kuyumcu ayn soru-

yu tekrar ediyor, o da bunu yasaklyordu. Nihayet Abdullah öyle
dedi: «Altn altnla, gümü de gümüle aralarnda fazlalk olmak-

szn satlr. Bu peygamberin bize emridir. Biz de size böyle emre-

diyoruz.»33

32. Osman b. Afîan der ki: Resûlullah bana öyle buyurdu:

«Bir dinar iki dinara, bir dirhemi de iki dirheme satmay-
nz.»34

(32) Buharî, 34- Buyû, 78; Müslim, 22- Musâkat, 14, no: 75; afiî, Risale, no:

758; eybanî, 815.

(33) afiî, Risale, no: 860.

Zamanmzda, altn bilezik ve sair kullanlm süs eyalar, yenisiyle de-

itirilerek fark verilmektedir. Bu faize girer. Faizden kurtulmak için

kullanlan zinet parayla satlr, sonra yenisi alnr.

(34) Müslim Musâkat, 22/14, no: 78, lbn Vehb Mahreme b. Bukeyr- Süleyman b.

Yesar tankyla rivayet eder.

Altn paraya dinar, gümü paraya da dirhem denirdi. Birbirine eit
ölçülerde trampa edilirdi, biri fazla olunca faiz doar
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33. Atâ b. Yesar'dan: Muaviye b. Ebî Süfyan altn veya gümü-
ten yaplm su kabm kendi arlndan daha fazlas ile satnca
Ebu'd-Derdâ:

«— Ben Resûlullah'dan iittim, o böyle yaplmasn yasaklad.
Ancak misli misline satlmasna (müsaade buyurdu)» dedi.
Bunun üzerine Muaviye:

«— Bunda bir mahzur olduunu sanmyorum» deyince,
Ebu'd-Derdâ:

«— Bunun yaptn knayp beni destekliyecek yok mu? Ben
ona Resûlullah'n söylediini naklediyorum: O ise bana kendi gö-
rüünü söylüyor. Ben senin bulunduun yerde kalamam» dedi.
Sonra Ömer b. Hattab'n yanna gitti. Olup bitenleri
nun üzerine Ömer b. Hattab, Muaviye'ye: «Bunu
eit arlkta satmasm» yazd.36

Jl #**S '4 g -J jj ajik 3tf\>S >vij (d uatf .^
• W > . JI j&fc LiO.1

(35) Ebu Ömer der ki: Bu olayn, Ebu'd-Derda tarafndan Muaviye'ye sadece bu
yoldan arzedildiini biliyorum.
afiî, Risale, No: 1228; eybanî, 718.
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34-35. Ömer b. Hattab öyle dedi: «Altn altnla ancak misli

misline satnz, bir ksmn dierine kar fazla saymaynz. Gü-
müü de gümüle ancak misli misline satnz. Bir ksmm dierine
kar "azla saymaynz. Gümüle altn biri pein, dieri veresiye

satmaynz. Hatta (müteri) evine girmek için izin isterse verme.
Zira ben sizin faize dümenizden korkuyorum.»36

. . il . » il

'^Jt 'jiji JU : Jli <>l -..'a-T^l ^Ji ^v_-LâJl ^ <aL Âj! ! vÜlU 'jt- LrUa>-j - r^

t . t

36. Ömer b. Hattab der ki: Dinar dinar ile, dirhem dirhem ile

ve bir ölçek de bir Ölçekle eit olarak satlr. Bunlardan biri pein,
dieri veresiye olmaz.

• I / . . ( » [i i 1

37. Said b. Müseyyeb'den: «Faiz ancak altn ve gümü ile yeni-

lip içilecek maddelerin ölçü ve tartya girenlerinde olur.»
37

. IM> . s-^tfl . LiOH Jk^ c>y£i *J ^ ¥j : JSLfti JI

(36) Daha önce Ebu Said'den merfu olarak rivayet edildi. Bu mevkuf rivayetin

sebebi, uygulamann sürdüüne ve fazlalk bulunduuna iarettir.

Bu iki hadisin lafzlar ayndr. Sadece ravileri farkldr. Onun için terceme

bir defa verildi.

(37) eybanî, 820.
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37. Said b. Müseyyeb: «Yaprak altn altnla ve gümüü gü-
müle bozarken bir parçay kesip eksik vermek (faize girdii için)

yer yüzünde fesad çkarmaktr.38

Malik der ki: Külçe veya süs eyas haline getirilmi, altm gü-
müle vegümüü de altnla tartmadan satn almada bir mahzur
yoktur. Ama sayl dirhemler (gümü para) ve dinarlar (altn pa-
raya gelince bunlarn miktarlarnn bildirilip saylmadan toptan
satlmas caiz deildir. ayet saylp tartlmadan toptan satn al-
nrsa o zaman aldatma gayesi güdülmütür ve müslümanlara
helâl klnan al verilerden deildir. Tart ile alnp verilen külçe
altn, gümü, süs eyas tartlmadan satlabilir. Bunlar kabala
satüan buday, hurma ve dier kabala satlan gda maddeleri gi-

Malik der ki: Biri içerisinde altn veya gümü bulunan
Kur'an- Kerimi veya klna ya da yüzüü altn ve gümü para ile

satn alrsa baklr. Satn ald eyin kymeti üçte iki ve içerisin-
deki altn ya da gümüün kymeti de üçte bir ise pein olmak ar-

(38) eybanî, 829.
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(39) Sarf: Fkh stlahnda paralan birbirleri karlnda bozmaktr. Bu konu
ile ilgili hadislerden Hanefler aadaki hükümleri çkarmlardr.
1- Ayn cinsten parann satnn caiz olmas için miktarlarnn eit ve pe-

in olmalar gerekir. Altnla atnn ve gümüle gümüün alnp satl böy-

ledir.

2- Cinsler ayr ise pein olmak artyla miktarlar farkl olabilir. Altn kar-
lnda gümü alnmas gibi.

3- Cinsler ayn olunca kalite fark alnmas caiz deildir. Yine eit olmalar
gerekir.

4- Cinsler ayn olunca para olarak kullanlanlar ile kolye, küpe, bilezik gi-

bi zinet eyas olarak kullanlanlarnn arlklar yine eit olmaldr.
(Mavslî, el-îhtiyar, c. 2, s. 39).



202 MAM MALIK I MUVATTA

38. Malik b. Evs b. Hadesân en-Nasrî der ki: «Yüz dinar boz-
durmak istedim. Talha b. Ubeydullah bunlar almak için beni ya-
nna çard. Uzun süren pazarlktan sonra benden yüz dinar al-

d, elinde evirdi çevirdi ve «kasadarm Gâbe'den40 gelinceye kadar
bana müsaade et» dedi. Bunu iiten Ömer b. Hattab: «Vallahi
onun yanndan karln alncaya kadar ayrlma» dedi. Resûlul-
lah: «Altn gümüle deitirmek faizdir. Ancak her ikisi de
pein olursa faiz olmaz. Buday budayla deitirmek faiz
olur. Ancak pein olursa faiz olmaz. Hurmay hurma ile

deitirmek faiz olur. Ancak pein olursa olmaz. Arpay ar-
pa ile deitirmek faiz olur. Ancak pein olursa olmaz, bu-
yurdu» dedi.41

imam Malik der ki: Biri dinarlar (altn paralar) verip dir-

hemler (gümü, paralar) alr, sonra bunlar içerisinde düük kali-

teli dirhem bulunca bunu geri vermek isterse, bu i temelden bozu-
lur. Dirhemlerin tamamn vererek dinarlarn geri alr. Bunun
mekruh olmasnn delili, Resûlullah'n: «Altn gümüle dei-
mek faiz olur. Ancak pein olursa olmaz» buyruu ile Hz.
Ömer:'in: «Evine girmek için izin istese de verme» sözüdür. Zira
pazarlk yerinden ayrldktan sonra sadece ayar düük dirhemi
geri verirse, o zaman borçla veya veresiye yaplan pazarlk mesa-
besinde olur. Bu sebeple mekruhtur ve akid temelden bozulur.
Ömer b. Hattab altn vegümü ile arpa, buday ve hurma gibi yi-

yecek maddelerinin peinin veresiyesi mukabilinde satlmamas-
n istemitir. Çünkü bunlarda, ayn cins veya deiik cinsten de ol-

sa veresiye ve vade caiz deildir.

(40) Medine yaknlarnda bir yer.

Buhar, Buyû, 34/76; Müslim, 22, Musakat, 15; no: 79;

(41) eybanî, 817.
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18. TARTARAK ALTINLA ALTIN VE GÜMÜLE GÜMÜ
ALIVER

iMj • oû^ 1 & er- ^ •
^-

'

JJI v4-^

. âj^ ijii ^ fij • .-4? fci • G%M ^ &4 o' ^

4 i . J* a£ s& Ja* . ci*** jûLi y ü> & ^

*i^^ *J , ;> 'aü ^3 sjis jûü itâ â& >. iu> Jû

g tjö J^j , %Jl Lji'JJ U^îj .^ [Jiö JrjJ> J . 3» Üiî

. . v iû y î 5*L iui ous^ •^
<>S 0^ jfell vAjJI *J * ^Ji ^ ^ U ^iîj : AJU jî
^ î t t

" »I • î • » -
'

- t »'

ÎI^Lö aU>1^Î
JJ

4 <->-l^> ^Ji- <Jij V^Jj . -uiö ^J» l^JJI ^

' ll' *l ff * V ' t • {
'



204 MAM MALIK I MUVATTA

^ . .üçJ > t>i iîui ^ : jyj jj» y J . JliJ

> jj^j j&> is .<L J* i±. , tâ jU ^ ÎLL;

c
r
UJI L^U $ • SÎJ

f
J* «üS o' fk&Bj JjÜ UiB

39. Yezid b. Abdullah b. Kuseyt'tan: « Saîd b. Museyyeb'i altn
al verii yaparken gördüm. O kendi altnlarn terazinin bir kefe-

sine, öbürleri de dier kefesine boaltyor, terazinin dili denk olun-

ca alp veriyordu.»42

îmam Malik der ki: Bize göre, arlklar eit ve pein olmak
artyla, says farkl da olsa, dinar dinarla ve dirhemi dirhemle
deitirmekte, mesela on dinarkarlnda onbir dinar almada
bir mahzur yoktur;

48 Dirhemler de bu konuda dinarlar gibidir.

îmam Malik der ki: Kim altn altnla vegümüügümüle tar-

tarak alr da arada bir miskallik fark olur, bunun deeri kadar
arkadana gümü veya baka bir ey verirse bunu almasn. Çün-
kü bu çirkindir ve faize götürür.

(42) eybanî, 819.

(43) O zaman dinar ve dirhemler, sikke halinde olmad için arlk bakmn-
dan birbirinden farkl idi.
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Bir mskal altnn kymetini almak caiz olunca, o zaman sanki bu-

nu müstakil satn alm gibi olur. Böyle olunca alverii caiz kl-

mak için, onun miskalin deerinin birkaç mislini almas da caiz

olur.

imam Malik der ki: Müteriye yannda baka bir ey olmaks-

zn bu bir miskal tek bana satsa, müteri daha önce ald fîatn

onda biri ile de sat kendisine caiz klmak için alamaz. Bu, hara-

m helâl klmaya çare aramadr. Yasaklanmtr.

mam Malik der ki: Biri tartmak suretiyle kaliteli altnla ve

doru deildir, mekruhtur.

îmam Malik der ki: Zira kaliteli altn sahibi, bu altn ile bera-

ber verdii külçe altnn iyilerini almtr. Bununla beraber,

bunun altnlar yine de kalitelidir. Böyle olmasayd, arkada
kendi Küfe altnlar ile tartmak suretiyle almazd. Bu iyi cins üç

ölçek hurmay, daha iyi kurutulmu iki buçuk ölçek hurma ile

alma gibidir ki, ona bu yaptn doru deil, denilince al verii

caiz klmak için ald hurma karlnda iki ölçek kaliteli

hurma ile bir ölçek kalitesiz hurma verir. (Böylece alnp verilen

hurma üçer ölçek, yani eit olmu olur). Bu ise caiz deildir. Çün-

kü iyi cins hurma sahibi bir ölçek hurmasn, bir ölçek kalitesiz

hurma için vermemitir. Bilakis bunu kaliteli hurma için vermi-

tir. Yahut da bu, una benzer: Birinin dierine bana iki ölçek am
buday karlnda üç ölçek beyaz buday sat demesi üzerine

öbürü: Bu caiz deildir. Ancak misli misline caiz olur deyince, bu

defa al verii caiz klmak için iki ölçek am buday ile bir ölçek

arpa verir ki bu da caiz deildir. Çünkü pazarlk müstakil olsayd

bir ölçek arpa mukabilinde bir ölçek beyaz buday vermezdi. O
bunu am budaynn kalitesinin üstünlüünden dolay vermi-

tir. Bu ise caiz deildir. Belirttiiniz külçe altnn durumu da böy-

ledir.

mam Malik der ki: Ancak misli misline satlmas caiz olan

altn, gümü ve budayn iyi cinslerinin yannda, denklii sal-
yarak sat caiz klmak ve yasak klnan eyi helâl klmak için,

kötü cinslerini de bulundurmak doru deildir. Böyle yapan,
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bununla satt eyin kalitesinin iyi olduunu belirtmek ister.

Halbuki bunun yannda, verdii kalitesiz eyi tek bana verse,

bunu kardaki kabul etmez. O halde, bunu ancak o kaliteli maln
hatr için kabul etmektedir. Ama o kalitesiz buday, baka ekil-

de tek bana satsa da iyilerine kartrmasa, bunda bir saknca
yoktur.



19. IYNE YOLUYLA ALIVER
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40. Abdullah b. Ömer'den: Resûlullah «Kim herhangi hir g-
da maddesi satn alrsa, bunu teslim almadan bakasna
satmasn.» buyurdu.44

41. Abdullah b. Ömer'den: Resûlullah «Herhangi bir yiye-
cek maddesi satn alan kimse bunu teslim almadan baka-
sna satmasn» buyurdu. 45

42. Abdullah b. Ömer'den: «Biz Resûlullah (s.a.v.) zamannda
yiyecek maddeleri satn alrdk. Bunu satmadan önce, Resûlullah

bize aldmz yerden baka yere nakletmemizi emreden birini

gönderirdi.»46

. v^i^ Luu v : jî; . 41*

(44) Buharî, Buyû, 34/51; Müslim, Buyu, 21/8, no: 32.

(45) Müslim,Buyû, 21/8, no: 33.

(46) Müslim, Buyû, 21/8, no: 33.
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43. Ömer b. Hattab'n emriyle Hakim b. Hizam insanlar için

Sda maddeleri satn ald ve teslim almadan geri satt. Bunu iiten
mer (r.a.) pazarl dudurdu ve: «Satn aldn gda maddelerini

teslim almadan önce satma» buyurdu.47

44. Malike u rivayet edildi: «(Sahilde) Câr deposunda bulu-
nan yiyecek maddeleri ile ilgili istihkak belgeleri Mervan b. Ha-
kem zamannda çkmtr. nsanlar da bu belgeleri, yiyecek mad-
delerini teslim almadan satarlard. Bunun üzerine Zeyd b. Sabit
ile ashabdan baka biri Mervan'n huzuruna çkp: «Sen faizi

helâl m klyorsun? Ey Mervan!» dediklerinde, Mervan: «Faizi
helâl klmaktan Allah'a snrm. Bu da nereden çkt?» dedi.

«—u belgeler... însalar o belgeleri alyorlar, daha mallarn
teslim elmadan satyorlar» dediler. Bunun üzerine Mervan, bun-
lar takip edecek zabta gönderdi. Zabtalar bu belgeleri satn

(47) Bu konudaki hadislerde, satn alnan gda maddelerinin teslim alnmadan
satlmasnn caiz olmadn örendik. Acaba bu hüküm sadece gda mad-
delerinde mi geçerlidir, yoksa dierleri de buna dahil midir? mam Malik'in
görüü biraz sonra metinde görülecek.

Hanefilerin görüü ise öyledir: Satn alman ey ya gayri menkûldür yani
tanamaz mallardr, ya da menkuldür, yani tanabilir mallardandr. Ta-
namaz mallar teslim almadan önce satmak caizdir. Tanabilir mallarn
ise teslim almadan önce sat caiz deildir. (Bk. Mecelle, Mad, 253)
afiye göre, gerek yiyecek maddeleri ve gerekse bunun dndaki dier
maddeler ve hatta tanmaz mallar da, ayn hükme dahildir, satlar caiz

deildir.

Ahmed b. Hanbel'e göre ise, ölçü ve tartya girenlerin teslim almadan önce
satlar caiz deil, bunun dndakilerin sat caizdir. (bn Rüd, Bidaye-
tü'l-Müctehid, c.2, s. 158; Sehârenfûrî, Bezlü'l-Mechûl c.15, s. 167).
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alanlardan alp sahiplerine iade ediyorlard. 4"

J\ # 'J o» 5Üf W e ;SUÜ > j - to

45. Malik'e öyle rivayet edildi: «Bir adam dierinden vadeyle
buday satn almak istedi. Bunun üzerine bu kimse müteriyi ala-

rak pazara götürdü. Orada bulunan buday ynlarn göstere-
rek:

«— Senin için bunlann hangisinden almam istiyorsun?» de-
yince, müteri:

I

«— Sen bana kendinde olmayan eyi mi satyorsun?» dedi ve
Abdullah b. Ömer'in yanna geldiler. Abdullah b. Ömer müteriye:

«— Kendisinde olmayan eyi bundan alma» ve satcya da:

«— Kendinde olmayan eyi satma» dedi.
1 «t 1

.M j£ J\ jjjVî ^ yji Jl : d ^ •^

. liui ^1 j« *! i *-j usi v ^i . 'uo^ 4k ^.yj >vi : Sut JÜ

(48) Müslim, manaca Dahhâk b. Osman -Bukeyr b.abdullah b. el-Eecc -

Süleyman b. Yesar - Ebu Hureyre senediyle mevsul olarak rivayet eder:
Buyu, 21/8, no: 40.

iladisde geçen «stihkak belgesi» diye tercüme ettiimiz «sak»: Üzerinde
borç yazl kât demektir. Burada bundan maksat ise udur. Veliyyü'l-

Emr devlette alaca olan hak sahiplerine alacaklar gda maddelerini ve
dier haklarn bir kâul;. yazarak tasdik edip verirdi. Onlar da bu haklar-
n devlet hazinesinden teslim almadan bakalarna satarlard. (Bk. Sahi-
hu Müslim bi-erhin-Nevevî, c. 10, s. 171).
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46. Yahya b. Saîd'den: Abdurrahman olu müezzin Cemil'in

Saîd b. Müseyyeb'e öyle bir sual sorduunu iittim:

«— Ben devletin Car deposundan insanlara datt yiyecek
maddelerini satn alyorum. Sonra vade ile geri satmak istiyo-

rum.» dedi. Bunun üzerine Saîd:

«— Satn aldn yiyecek maddelerinin tamamn onlara geri

vermek mi istiyorsun?» dedi. Cemil:

«— Evet.» deyince Saîd bunu yasaklad.49

mam Malik der ki: Bizde ittifakla kabul edilen görü udur:
Buday, arpa, yulaf, dar gibi hububattan birini veya nohut, mer-
cimek gibi eylerden birini ya da nebati ya, tereya, bal, sirke,

peynir, susam ya ve süt ve benzeri katklklardan birini satn
alan kimse, bunlar teslim almadan önce satamaz.

(49) eybanî, 824.
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20. VADEL SATII MEKRUH OLAN YYECEK
MADDELER

h\ 's , >: ^: 2 . <>! J| jyj t( c)m M Ü

47. Ebuz-Zinâd'dan: Said b. Müseyyeb ile Süleyman b.

Yesâr'dan iittim. Onlar kiinin vadeyle, altn karlnda bu-
day satp altn teslim almadan önce bunun yerine hurma almas-
n yasaklyorlard.

^ I
r i -

» t
i * - -

Of o! jf!> * j^-i O? o^4^- 4 «yy uf ^sf-- ^!J :

J?v" ^-r^î pS • -*-^ *J^f ^îtî V* y ^ ' v*«r ü£ 1/> ûe j^**
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48. Kesir b. Ferkadden «Ebû Bekir b. Muhammed b. Amr b.
Hazme vadeyle altn karlnda buday satp sonra altn teslim
almadan önce yerine hurma alan kimsenin durumunu sordum, O
da bunu mekruh görerek yasaklad.»

îbn ihab'dan da bunun benzeri rivayet edilmitir.

îmam Malik der ki: Said b. Müseyyeb, Süleyman b. Yesâr,
Ebû Bekir b. Muhammed b. Amr b. Hazm ve îbn ihab, birinin pa-
ra karlnda buday satp, paray teslim almadan, yerine hur-
ma almasn yasakladlar. Ama baka birinden hurma alp da,
hurma sahibinin parasn almak üzere buday satt kimseye
gönderse, bunda bir mahzur yoktur.

îmam Malik der ki: Ben bu meseleyi ilim sahibi bir çok kimse-
ye sordum, bunda bir mahzur görmediler.
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21. PEN PARA LE SONRADAN TESLM EDLMEK
ÜZERE GIDA MADDELER ALMAK40

j&^ . jU Jfji»^ a&bj&l ^ J^ J^Ji uL4

jii .^ j|4 J .pti^ j-ui. ^ JL ^* jft : iuu ji

o^» a}* 'o. c5>4 V- ûj . 4I1 £ yin . ;I ay yi û.

. ^ij il# r
uLn ^ i j^; ^:

:

mm jî

(40) Bu al veri çeidine fkh stlahnda selem denilir. Selem: «Pein para île

sonradan teslim edilmek üzere mal almaktr.» Böyle bir al veriin sahih
olabilmesi için bir takm artlar vardr. Haneflere göre bu artlar unlar-
dr:

a) Maln cinsini belirtmek; buday veya arpa gibi

b) Çeidini belirtmek; sulak ve kr arazi mahsulü gibi

c) Maln miktarn belirtmek; yüz ölçek veya 500 kg. gibi

d) Maln fiatn belirtmek.

e) Maln teslim zamann belirtmek.

0 Maln teslim yerini belirtmek (Bk. Mecelle, mad. 386).

Her çeit maddede bu al veri caiz deildir. Ancak miktarn ve niteliini

belirlemek mümkün olan maddelerde caizdir. (Bk. Mecelle, mad. 381).
Bir de bu akdin sahih olarak devam edebilmesi için, pazarlk yaplan yerde
müterinin mal sahibine paray vermesi gerekir. (Bk. Mecelle, mad. 387).
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49. Abdullah b. Ömer der ki: Birinin dierine pein
ve teslim zamanm DeiriemeK artyla gda

ri almasnda bir mahzur yoktur. Fakat olgunlamam,
baaktaki ekin ile aaçtaki olgunlama belirtileri görülmemi
hurmann bu artla alnmas caiz deildir.

îmam Malik der ki: Biri pein para verip teslim zamann ve

belirleyerek gda maddeleri satn alsa da, teslim zaman
mal sahibinde, alaca mal tam bulamayp pazarl

, o takdirde önce vermi olduu parasn geri almas gerekir.

Parasn teslim almadan önce onun yerine baka bir ey alrsa, o

takdirde, daha önce pazarlk etmi olduu gda maddelerini tes-

lim almadan önce satm gibi olur.

îmam Malik der ki: Halbuki Resûlullah gda maddelerinin
teslim almadan önce satn yasaklamtr.

mam Malik der ki: Müteri piman olarak satcya: «pazarl-

edersin {imdi iste-

deildir. Fukaha bunu yasaklamtr,
m oozumas artyla müterinin mal sahibindeki

alacan ertelemesi neticesinde, pazarlk yapt gda maddeleri

mal sahibine helâl olunca, ileride alnmak üzere paras verilip sa-

tn alnan gda maddelerinin, teslim alnmadan önce satnn da
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helâl olmas gerekir. (Halbuki her ikisi de caiz deildir.)

imam Malik der ki: Bunun izah öyledir. Maln teslim zama-
n gelip de müterinin, mal beenmiyerek daha ileri bir tarihte

parasn geri almak istemesi pazarl bozmak deildir. Çünkü,

pazarln bozulmasyla ne satcya ne de müteriye bir fazlalk

salanr. Müteri parasn,mal sahibi de maln olduu gibi geri

alr. ayet pazarl bozmada belirtilen zamann ertelenmesi veya

taraflardan birinin dierine pazarlkta olmayan bir ey vermesi

ya da taraflardan birine menfaat salanmas gibi fazla 6ir

marnlandktan sonra olur. Pazarl bozmaya, ald mala ba-
kasn ortak yapmaya ve mal ald fata satmaya, ancak fazlalk

eksiklik ve vade olmamas artyla müsaade edilmitir. Bunda
fazla, eksik veya vade olursa sat olur. Bu takdirde de al-verii
helâl klan bunu da helâl klar ve al-verii haram klan bunu da
haram klar.

mam Malik der ki:am buday için pein para ödeyenin, va-

deden sonra Mahmule buday almasnda bir saknca yoktur.

îmam Malik der ki: leride alaca maln çeidini belirterek

Mesela ileride Mahmule buday almak için pein para veren kim-

senini am buday veya arpa almas caizdir. Yine acve (iyi kuit**)

cinsinden hurma almak için pein para veren kimsenin seyhûnî

veya cem' (düük kalite) denilen hurmalardan almas caizdir.

Krmz kuru üzün için pein para veren de siyah kuru üzüm ala-

bilir.

Bütün bunlarn caiz olmas için teslim zamannn gelmi ol-

mas ve alnacak miktarn önceden tayin edilen ölçee eit olmas
gerekir.
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22. YYECEK MADDELERNN BRBRLER LE ET
OLARAK ALINIP SATILMASI

v üt ^ ,^ £ .mi &l ^ s. • imm \ u4î J û

50. Süleyman b. Yesâr'dan: Sa'd b. Ebî Vakkas'n eeinin
yemi tükenince kölesine:

«— Evden buday al. Gölür, buday miktan arpayla dei,
üzerine fazla alma» 51 derdi.

i! üL ^ ü = j& . ^ ufe . ijL: ^ j y ^
. tfL v !ût

:
vj . >2 gti . tul

51. Süleyman b. Yesâr'dan: Abdi Yegûs olu Esved olu Ab-
durrahman, hayvannn yemi tükenince kölesine:

«— Evden buday al. Sonra da bu buday karlnda (pazar-

dan) eit miktarda arpa al.» derdi. 52

.^ ^ji vj . ;\-J i3=LJ yi V bl « lij^ 4Îp JJ^Jl >VI : UU Jtf

, 4?
f
uin ^ i vj . y^jfl îiy Vj . v^JlU j^fl Vj . ty*| Vj

(51) Maliki »ru;/h - ':iso görr, buday ile arpa bir cins saylmaktadr. Bu sebeple,
biri fîîg'vT i!" deritirilince, fazlalk caiz deildir. Ama Hanefî mezhebine
güre, btmlnf ayr ayr cinslerdir. Pein olmak artyla fazlalk caizdir.

(52) eybanî, 770.
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52. tbn Muaykb ed-Devsî'den de yukardaki hadisin bir benze-
ri rivayet edilmitir.

îmam Malik der ki: Bize göre de hüküm böyledir.

Yine îmam Malik der ki: Bize göre üzerinde ittifak edilen
görü karlkl olarak budayla buday ve hurma ile hurma, bu-
dayla hurma ve hurma ile kuru üzüm, kuru üzümle buday ve her
çeitgda maddelerinin ve katklklarn karlkl sat ancak pe-
in olmalar artyla caizdir. Bunlarn birbirleriyle vadeli deiti-
rilmeleri haramdr.

îmam Malik der ki: Gda maddelerini ve katklar, kendi cins-
leriyle farkl olarak satmak caiz deildir. Mesela bir ölçek buday
iki ölçek buday, bir ölçek hurmay iki ölçek hurma, bir ölçek kuru
üzümü iki ölçek kuru üzüm karlnda ve bunlara benzer bütün
hububat ve katklarn ayn cinsinin bir ölçeini iki ölçei karl-
nda pein de olsa satmak caiz deildir. Çünkü bu, gümüle gü-
mü ve altnla altnn deitirilmesi gibidir. Fazlalk ve vade caiz
deildir. Eit ve pein olmas gerekir.

îmam Malik der ki: Yenilip içilecek maddelerden ölçülüp tar-
tlabilenler çeitli snflardan olup aradaki farkllk fazla ise, o za-
man pein olarak farkl miktarlarla satlar caizdir. Mesela iki

ölçek buday karlnda bir ölçek hurma ve iki ölçek kuru üzüm
karlnda birxölçek hurma, yine iki ölçek tereya karlnda
bir ölçek buday almada, pein olmas kaydyla bir mahzur yok-
tur, vadeli olursa caiz deildir.

îmam Malik der ki: Miktar belli olmayan budayynn, bir
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23. YYECEK MADDELER SATII LE LGLDER
HADSLER

. Ui> Ji yÜj . V' : Ju^ JÛÎ . liU v^JL eoij jjÇft

53. Ebû Meryem olu Abdullah olu Muhammed'den: Said b.

Müseyyeb'e sordum: «Ben Car'daki devlet hazinesinin istihkak

belgeleriyle datm yaplan gda maddelerini satn alyorum.
Bazen bir dinar yarm dirheme aldm oluyor. Bu durumda yarm
dirhem para yerine, onun deeri kadar gda maddesini almyo-
rum.» deyince Said: «Hayr eksik alma. Sen dirhem ver, üzerine yi-

yecek maddesi al» dedi.

çJ \yj v : j>: as^ ü *J ; a- & s ssy* > - ot

• • -*• -' A**.'

^ $ « fcVi ^ÜS. yJ^Jrf Jjpti UfcA u££l <y : Jtf

j^î . j^l j a isi j.uij^ . fisi cfji ^4] : j^y ^uji 4*

. ^^li^ r
uljg & gfc

âi iTv . yL; v'i :

r
uL c^u

. ^ ^ ^il #5 '.û^î 5Î1 vJu»
'

-pî ttJL^ ü îT*

y r
uJi £ <

;'^î û < iui . 14^'^^ «CUl esi
'

r
ui

jL "

r
ui ji-j Ji, ffi>!i • «J*"j (J* ^ J^-J l*? «

^



m t AU VER KITAM 221

. ->j r
U)l ^ , ijlîVlj iJ^lj JjJt

y j*^ . jli *j . Ü^ij ^ij,
.
^ji ^ij*j l&j jL .

54. Malik'den rivayet edildiine göre: Muhammed b. Sîrin

«Baaktaki ekini aarncaya kadar satmaynz» derdi.

îmam Malik der ki: Bir kimse fiatn belirleyerek vade ile yiye-

cek maddeleri satn alsa, teslim zaman gelince mal sahibi: «Sana
vereceim mal bende yok. Sen bunu bana vade ile geri sat.» dese bu
caiz deildir. Çünkü Resûlullah (s.a.vj, yiyecek maddelerinin tes-

lim almadan önce satn yasaklamtr. Zira mal sahibi, önce

müteriye satt eyi vermi, sonra da müteri geri kendisine iade

etmitir. O zaman mal sahibinin mal yerine müteriye verdii pa-

ra ve müterinin mal sahibinden almad yiyecek maddeleri ara-

larndaki sat bozar. Müteri yiyecek maddelerini geri ona sa-

tarsa, teslim almadan önce satm olur.

îmam Malik der ki: Bir müteri mal sahibinden bir miktarg-
da maddesi satn alp da teslim almasa, kendisinin de baka bir

alacaklya ayn miktarda gda maddesi borcu olsa ve bu alacakl-

y gda maddesi satn ald kimseye göndererek: «Git, sana vere-

ceim kadar onda alacam var, bunu ondan al», dese bu caiz de-

ildir. Çünkü satn ald eyi teslim almadan önce satmtr.
Halbuki bu caiz deildir. Resûlullah (s.a.v.) bunu yasaklamtr.
Fakat îslam bilginleri alnan mala bakasnn ortak yaplmas-
nn, maln al fiatna satlmasnn ve pazarl bozmasnn caiz

olduunda görü birliine varmlardr.
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mam Malik der ki: Fak ihler,bunu yardmlama saymlar,
sat saymamlardr. Bu, ödünç olarak eksik dirhemler veren
kimseye, bu dirhemlerine karlk tam dirhemlerin verilmesi gibi-

dir ki, bu caizdir. Fakat tam dirhemlerle eksik dirhemler satn al-

sa, bu caiz deildir. Tam dirhemler ödenmek artyla anlap da,
kendisi eksik verse caiz olmaz.
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55. tmam Malik der ki: Resûlullah (s.a.vj'n Müzâbene al-
veriini yasaklayp, tahmin ederek yerdeki hurma karlnda
ariyye al-veriine müsaade etmesi de bunun benzerlerindendir.

Bu ikisi birbirinden farkldr. Çünkü müzâbene sat, karlkl
pazarlk ve ticaret esasna dayanr. Ariyye sat ise, iyilik ve yar-

dm esasna dayanr. Bunda karlkl menfaatyar olmaz. 54

(54) Müzâbene: Ya hurmay ayn miktar kuru hurmayla deitirmek.
Ariyye (Arâyâ): Hurma meyvelerinin balanmas.
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îmam Malik der ki: Bir kimse, karlnda ileride gda mad-
desi vermek üzere çeyrek veya üçte bir ya da daha az dirheme gda
maddesi satn alsa caiz deildir. Birinin bir dirhemden az miktar-

da paraya vade ile buday almas, sonra bunu bir dirheme
tamamlayarak verip kalan küsuratn karlnda baka bir ey
almas caizdir.

îman Malik der ki: Bir kimsenin dierine bir dirhem verip

sonra ondan dirhemin üçte biri veya dörtte biri ya da belirli küsu-

ru karlnda fiat belirli mal almas caizdir. ayet maln fiat
belli olmaz da, paray brakan, alacam günkü fiatna göre al-
rm derse bu caiz deildir. Çünkü bunda aldanlabilir. Zira fiat

bazen düer ve bazen de yükselir. Ayrca alc ile satc pazarlk
yapmadan ayrlm olurlar (ki bu da caiz deildir).

imam Malik der ki: Kim kabala (götürü) buday satar da ken-

disi için ayrmaz, sonra ihtiyaç duyunca bunun bir ksmn geri

almak isterse, bu caiz deildir. Ancak kabala satarken, kendisi

için üçte bir veya daha azn ayrabilir. Üçte birden fazla olursa,

müzâbene ve mekruh olan sat içerisine girer.
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24. HTKAR VE MALIN PAHALANMASINI BEKLEMEK55

'diîî « v-ÇJii *Si ^ ^ jt ü- ^ju» Li ' a &igkû

56. imam Malik'e öyle rivayet edildi: Ömer b. Hattab (r.a.)

der ki: «Bizim çarlarmzda ihtikar (karaborsa) yaplamaz. Elin-

de fazla mal olan kimseler (fiat yükseltmek maksadyla) bize kar-
ihtikar yaparak mallarn saklamazlar. Fakat yaz-k dardan

pazara satmak üzere srtnda mal getirenler (aln teriyle çalan-
lar), Ömer'in misafiridirler. Onlar diledii gibi satar, diledii gibi

elinde tutar.»
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57. Said b. Müseyyeb'den öyle rivayet edildi: Ömer b. Hattab
(r.a.) çarda kuru üzüm satmakta olan Ebû Beltea olu Hâtb'a
urad ve ona:

«— Ya fiyat artr, ya da çarmzdan maln kaldr» dedi. 56

• g&J & Jri 'd ouk -J : L ili düu^ ^'^j - ûA

58. tmam Malik'e Osman b. Affan'n ihtikar yasaklad riva-

yet edildi.

(55) htikar: Halkn ihtiyac olan mallan ilerde pahalanacan hesabederek
yüksek fiyata satmak maksadyla stok yapmak, piyasaya sürmemektir.

(56) eybanî, 789.

Bundan anlalan, normal piyasann altnda satt için ihtikarclarn alp
stok yapmalarna meydan vermemek maksadyla normal fiyada satmasn
temin olsa gerek.



25. HAYVANN HAYVAN KARILII SATII VE SELEM*7

59. Hasan b. Muhammed b. Ali b. Ebî Talib'den öyle rivayet

edildi: Ali b. Ebî Talip (r.a.) Usayfir denilen büyük devesini, belli

bir zaman sonra alaca yirmi yük devesine satt.58
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60. Nafi'den rivayet edildi ki: Abdullah b. Ömer (r.a.) sahibine

Rebeze'de59teslim edecei dört deve karlnda bir yük devesi sa-

tn ald.
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(57) Selem: Lugatta öne almak ve teslim etmek manasna gelir.. Istlahta ise, be-

delini pein ödeyip mal belirli bir zaman sonra teslim alma eklindeki al
veri demektir.

(58) eybanî, 800.

(59) Rebeze: Medine yaknlarnda bir yerdir.
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61. îmam Malik, îbn ihab'a: Daha sonra karlnda iki hay-
van vermek üzere bir hayvan satn almann hükmünü sorduun-
da: «Zarar yok, olabilir.» dedi.

îmam Malik der ki: Bu meselede bize göre üzerinde ittifak edi-

len hüküm udur: Bir deveyi, kendisi gibi bir deve ve üste para ve-

rerek pein olarak almak caizdir. Yine bir deveyi, kendisi gibi bir

deve ve üste para vererek, develer pein, paray sonradan ödemek
üzere almakta da bir mahzur yoktur. Yalnz deveyi, yine deve ve
üste para karl, para pein, deveyi sonradan teslim etmek üze-
re almak caiz deildir. Hem para, hem de deve sonradan teslim
edilmek üzere alrsa, bu da doru deildir.

îmam Malik der ki: Her ne kadar ayn cinsten ise de, iyi bir de-

veyi, iki veya daha çok deve karl satn almak caizdir.

Birbirlerinden farkl olup, bu fark açkça görülürse peinen
bir deve verip, belli bir zaman sonra iki deve alnmasnda da bir
mahzur yoktur.

Eer birbirlerine benzerler (aralarnda fark bulunmazsa),
cinsleri deiik olsun olmasn peinen bir deve verip sonra iki deve
alnamaz.

îmam Malik der ki: Bunun caiz olmayan ekli, cinsinin iyilii,

yük ve yolculua tahammülü hususunda aralarnda hiç bir fark
olmayan iki devenin bir deveye alnmasdr. Satn aldn bir de-

veyi bedelini ödemisen teslim almadan önce baka birisine sata-

bilirsin.
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mam Malik der ki: Bir kimsenin, herhangi bir hayvann
parasn pein ödeyip vasfn ve eklini belirterek selem yoluyla al-

mas caizdir. Bu durumda alc ve satcnn belirttikleri esaslara

uymalar lâzmdr. Halk arasndaki muamele tarz böyledir. Me-
dine ulemasnn kanaati de budur.
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26. HAYVAN SATILARINDA CAZ OLMAYAN EYLER
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62. Abdullah b. Ömer (r.a.)'den öyle rivayet olundu: Resul ul-

lah (s.a.v.) gebe devenin karnndaki yavrunun yavrusunu satma-
y yasaklad. Cahiliye devrinde yüklü devenin karnndaki yavru-
yu satmak âdetti. Yine o devirde bir deveyi, karl, devenin kar-

nndaki dii yavru büyüyüp dourunca teslim etmek üzere alp sa-

tyorlard.60
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63. Baid b. Müseyyeb derki: Hayvanlarda da faiz yoktur, i lay«

vanlarla ilgili üç ey yasaklanmtr:

1- Gebe develerin karnndaki yavrularn sat,
2- Develerin sulbündeki yavrularn sat,
3- Doacak olan yavrunun yavrusunun sat.01

harî, Buyu, 34*03
;
Müslim, Buya, 21/3, no: 5 6; eyh»»*, 77 V.

eyban î, 776.

Bu al veri, devenin dourmamas veya dourmadan mim alme gibi bir

zarar bahis konusu olduundan batldr. Übnu'l-liuran, lYthul-Kndir,

c.6, s. 50/Beyrul5
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mam Malik der ki: Hit kimsenin daha önce görmü ve raz ol-

mu olsa bile pazarlk ânnda, yannda olmayan bir hayvan pa-

rasn pein ödeyip satn almas caiz deildir.

îmam Malik der ki: Bu mekruhtur. Çünkü satc ald para-

dan faydalanr. Fakat, bu maln müterinin gördüü ekilde ka-

lp kalmad belli deildir. Bunun için de mekruh olur. Ama vasf

belli olup aynen teslim edilirse bunda bir mahzur yoktur.
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27. HAYVANLARI ET KARILIINDA SATMAK

64. Said b. Müseyyeb'den Resûlullah (s.a.v.)'in hayvanlar et
karl satmay yasaklad rivayet olundu.62

65. Said b. Müseyyeb der ki: Hayvanlar et karl, yahut iki

koyunu bir koyun karl satmak cahiliye halknn oynad ku-
marlardan biridir. 63

? .ti 5^ u^l ^ji %} : v ';:h j j^Li 'J& : *f J6
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(62) îbn Abdil-Berr der ki: Bu hadisin Resûlullah (s.a.v.)'den muttasl bir senet-
le rivayet edildiini bilmiyorum. Zira yukardaki hadis munkat'dr. Çünkü
Said b. Müseyyeb, tabiindendir. Resûlullah (s.a.v.)'i görmemitir.
eybanî, 783.

(63) eybanî, 782.
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66. Ebuz-Zinad'dan: Said b. Müseyyeb, «Hayvanlarn et kar-l satlmas yasakland.» derdi.64

Ebu'z-Zinad diyor ki: Said b. Müseyyeb'e sordum: «Bir kimse-

nin on koyuna yal bir dii deve almas hakknda ne dersin?» de-

dim. «Eer onu kesmek için alm ise caiz deildir,» dedi.

Ebu'z-Zinad öyle anlatyor: Yetiip görütüüm kimselerin

hepsi de hayvanlarn et karl satlmasn yasaklyorlard. Bu
husus, Ebân b. Osman ve Hiam b. îsmail zamanlarnda valilerin

emirnamelerine yazlyor, onlar da bunu yasaklyorlard.

(64) eybanî, 781.
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28. ET ET KARILIINDA SATMAK
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67. îmam Malik der ki: Deue, sr, koyun ve bunlara benzeyen
dier yabani hayvanlarn eti hakknda bize göre üzerinde ittifak

edilen hüküm udur:

Bunlar misli misline, ayn arlkta ve pein olmadkça bir-

birleriyle alnp satlamazlar. Ayn cins ve pein olmak artyla,
tartlmadan da satlmasnda bir beis yoktur.

imam Malik der ki: Balk etinin, deve, sr, koyun ve bunlara
benzer dier yabani hayvanlarn etine, birini ikiye veya daha faz-

laya pein olarak alp satmak da çaizdir. Eer bu, araya bir müd-
det girecek olursa caiz deildir.

îmam Malik der ki: Ben bütün ku etlerini, balk ve layvan et-

lerinden farkl görüyorum. Dolaysyla bunlarn birbirinden fazla

veya eksik olarak pein alnp satlmasnda bir saknca görmüyo-
rum. Ama bunlarn hiç birisi veresiye satlamaz.



29. KÖPEK SATIINDAN ALINAN PARA
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68. Ebu Mes'ud el-Ensarî (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.) köpek

Zaniye kadnn mehri, zina karl kendisine verilen eydir.
Kehanet ücreti de kâhine verilen rüvet ve kâhinlik yapmas için

ald maldr.65

îmam Malik der ki: Saldrgan olsun olmasn köpekten para
almay mekruh görüyorum. Çünkü Resûlullah (s.a.v.) köpek pa-
ras almay yasaklad. 66

(65) Buharî, Buyû, 34/113; Müslim, Musâkat, 22/9, no: 39.

(66) Hanefiler baz köpek cinslerinin satn caiz görmülerdir. Çünkü bir ha-

disi erifle Peygamber (s.a.v.) Efendimizin, av ve çoban köpeklerinin dn-
da kalan köpeklerin satlmasn yasaklad rivayet edilmitir. Av ve ço-

ban köpeklerinden ise, koyunlarn beklenmesi ve avclk hususunda fay-

dalanldndan, onlar da mal saylr ve satlmalar caiz olur. Ebû Yusufa
göre, vahi ve her gördüüne saldran köpeklerin sat caiz deildir. afiî-

lere göre de, köpeklerin satlmas caiz deildir. (Mergînanî, el-Hidaye, c. 3,

s. 79).
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30. SELEM (Alasyn) VE MALI MAL KARILIINDA
SATMAK
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69. îmam Malike, Resûlullah (s.a.v.)'n, mal sonra teslim
edilmek üzere pein para ödeyerek yaplan al verii (Selem'i) ya-
saklad rivayet edildi.67

îmam Malik bunu öyle açklyor: Bir kimse dier bir kimseye;
senin maln filan zamanda bana teslim etmen artyla u fiyatla
alyorum der ve bu ekilde anlaacak olurlarsa, bu al-veri caiz
deildir. Ama bu artndan vaz geçerse caiz olur.

îmam Malik der ki: Keten, atavî68
, veya Kasab 69 bir elbise-

(67) Ebu Davud, Buyû, 22/68; Tirmizi, Buyû, 12/19; Nesaî, Buyû, 44/60.
(68) ata: Msr'da bir yer ismidir. atavî orada yaplan kuma demektir.
(69) Ketenden yaplan yumuak bir elbisedir.
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yi îtribî,10 Kassî 11 veya Ziyka12 bir elbise ile satn almakta bir

mahzur yoktur.

Yine Hereuî 73 yahut Merevî14 bir elbiseyi birYemen çaraf
veya izan ile satn almakta ve bunlarn birini iki veya üç elbiseye,

pein veya veresiye alp satmakta da bir mahzur yoktur. Ama bun-

lar bir cinsten olursa veresiye alnp satlmalar doru olmaz.

îmam Malik der ki: Fakat cinsleri ayr olur ve aralarndaki

fark açkça görülürse, alnp satlabilirler. simleri deiik olsa

bile birbirlerine benzerler, aralarnda fark görülmezse, onlarn
ikisi bir elbiseye veresiye alnamaz, mesela iki Herevî elbise bir

Merevî veya Kuhî75 elbiseye yahut iki Furkubî76 elbise bir atavt
elbiseye birbirlerinden farkl olmadkça veresiye alnp satlamaz.

imam Malik der ki: Satn aldn bir elbiseyi parasn ödemi
isen, teslim almadan önce bakasna satabilirsin.

(70) Bir kuma çeidi.

(71) Msr'da bir yere nispet edilen kuma.
(72) Ziyka: Niabur'da bir mahalleye nispet edilen kuma.
(73) Horasan'n Herat ehrine nispet edilen kuma.
(74) Fas'ta Merv ehrine nispet edilen kuma.
(75) Beyaz bir elbise çeidi.

(76) Furkub'a nispet edilen bir kuma, yahut da ketenden yaplan beyaz bir ça-

dr veya gölgelik
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31. TCARET MALLARINDA SELEM
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70. Kasm b. Muhammed'den öyle rivayet edildi: Bir adam
Abdullah b. Abbas (r.a.)'a: «Selem yoluyla bir parça kuma sat
alan bir kimse, teslim almadan önce onu satmak istese hükmü ne-

dir?» diye sordu. bn Abbas da: «Bu, gümüü gümü karlnda
satmak gibidir» dedi ve bu tarz al verii ho görmedi. 77

mam Malik diyor ki: Anladnza göre, o adam, ald mal
tekrar satn ald kimseye al fiyatndan daha fazlasna satmak
istemitir. Eer baka birisine satacak olsayd, bunun bir mahzu-
ru olmazd.

imam Malik der ki: Bize göre köle, hayvan78 ve dier mallar-

da selem yapan kimse hakknda ittifak edilen husus udur: Bun-
larn bütün vasflar bilinerek belli bir zamana kadar selem yap-

Um almadan önce ald fiyattan daha fazlasna ayn adama sa-

tamaz.

Böyle yaparsa bu faiz olur. Çünkü müteri satt eye dinar

veya dirhem (para) vermi ise, satc bundan faydalanm olur.

Müterinin teslim almadan önce pein verdii fiyattan daha faz-

lasna satt mal da kendisine kalnca, onun pein verdii paray
iade etmekle birlikte, kendi tarafndan biraz da fazla vermi
olur. 19

(77) Çünkü gümüü gümü, altn altn karl veresiye satmak caiz deildir.

(Mavsli, el-lhtiyar: c.2, s. 39).

(78) Haneflerce hayvanlarda selem caiz deildir. Çünkü deer itibariyle birbir-

lerinden çok farkldrlar. mam afii ise cinsi, ya, nevi ve sfat açklann-

ca belli olacandan caizdir diyor. (Mergnanî, el-Hidaye: c. 3, s. 76).

(79) le bu fazlalk faiz saylr.
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mam Malik der ki: Bir kimse vasflar belirtilen bir hayvan
veya mal hakknda belli bir zaman sonra teslim almak üzere pein
olarak altn veya gümü vermek suretiyle selem akdi yaparsa, bu
müteri o mal (teslim almadan) ald kimseye tayin ettikleri za-

man gelmeden önce veya geldikten sonra pein alaca herhangi
bir mal karlnda satabilir. Bu mal, ne kadar olursa olsun fark

etmez.

Ancak selem yaplan mal, buday (yiyecek) olursa, onu teslim

almadan satmak helâl olmaz.

Müteri, henüz teslim almad bu mal bakasna veresiye b-
rakmayp alaca pein altn, gümü veya herhangi bir mal kar-
lnda satabilir. Eer veresiye brakrsa, bu doru olmaz. Çünkü
o takdirde bir adamdaki alacan dier birinde olan borcuna sat-m olur ki, bu da mekruhtur.80

îmam Malik der ki: Bir kimse yenilip içilmeyen bir mal selem

yoluyla satn alsa, bunu teslim almadan önce para veya mal kar-
lnda baka birisine satabilir. Satn ald kimseye satamaz.

Ancak veresiye brakmayp pein alaca bir mal karlnda
olursa satabilir.

imam Malik der ki: Maln teslim edilme zaman gelmeden pe-

in alnacak baka bir mal karl eski sahibine tekrar satlma-
snda ise bir mahzur yoktur.

imam Malik der ki: Bir kimse vasflar bilinen dört elbise için

belli bir zaman sonra teslim almak üzere pein olarak bir miktar

dinar veya dirhem verse, zaman gelince alaca elbiseleri istedi-

inde satcnn yannda o vasflarda elbise bulunmasa da ayn
cinsten dahaaa kaliteli elbiseler bulunsa, satc müteriye sa-

na bu elbiselerden sekiz tane vereyim dese, o da, oradan ayrlma-
dan bu elbiseleri alsa, bunda bir mahzur yoktur. Eer bu arada
bir müddet girerse doru olmaz.

Yine tayin ettikleri zaman gelmeden önce böyle yapacak olur-

larsa, bu da doru deildir. Ancak parasn pein ald elbisenin

cinsinden bir elbise veremeyen baka bir elbise satacak olursa bu
caizdir.

(80) Bu öyle olur: Bir kimse belli bir zaman sonra teslim almak üzere bir ey sa-

tn alr, zaman gelince satc ödeyecei mal bulamaz ve onu biraz fazlas-

na bir müddet sonra ödemek üzere bana sat der, o da satar, fakat kendi ara-

larnda mal teslim etmezler. îte bu mekruhtur.
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71. mam Malik der ki: Bize göre altn ve gümüün dnda
tart ile satlan bakr ve kurun çeitleri, demir, taze olarak kesilip

yenilen bitkiler, incir, pamuk ve benzerlerinin pein olarak ayn
cinsten bire iki almakta bir mahzur yoktur.

Yine bir rtl81 demir iki rtl demire, bir rtl bakr iki rtl ba-
kra alnabilir.

imam Malik der ki: Ayn cinsten olursa, bire iki veresiye aln-
mas doru deildir. Ama cinsleri deiir ve bu deiiklik açkça
beli olursa, o zaman iki tanenin bir taneye veresiye alnmas caiz-

dir.

simleri deiik olmakla beraber, kurun ve ânuk 82
, bakr ve

ebeh83 gibi bir snfdier bir snfa benzerse, bire iki veresiye alp
satmay da doru bulmuyorum.

mam Malik der ki: Bütün bu snflardan satn aldn eyi,
eer ölçerek veya tartarak satn alm isen, teslim olmadan önce
baka birisine pein paraya satmanda bir mahzur yoktur.

Eer onu ölçüp tartarak deil de götürü usûlü ile satn alm
isen, o takdirde bakasna hem pein hem de veresiye satabilirsin.

Çünkü götürü satn aldn zaman ödemen gereken eyi, tart ile

satr aldnda, tartp da teslim alncaya kadar ödemen gerek-

mez. Bu konuda duyduum eylerin bana göre en güzeli budur.
Zaten insanlarn muamelesi de bu ekildedir.

îmam Malik der ki: Bize göre ölçü veya tart ile satlan usfur
(aspur)84

, çekirdek, hayvan yemi olarak aaçlardan silkelenerek

dökülen yapraklar ve keten H5 gibi yenilip içilmeyen eylerin her

(81) Rtl: Bir arlk ölçüsü olup beldelere göre deiir. Msr ölçülerine göre bir

rtl 460,8 gramdr.
(82) Ânuk: Halis ve siyah kurun.
(83) ebeh: Altn rengi sar bakr, bu dierinden daha üstün kabul edilir, veya-

hut sar denilen bir madendir.

(84) Usfur: Bir yaz bitkisidir. Ondan ipek ve benzeri eylerin boyanmasnda
kullanlan krmz bir boya elde edilir.

(85) Mersin fasulyesi familyasndan reyhana benzeyen bir bitkidir. Maymun
biberi de denilen bu bitki, Afrika ve scak ülkelerde yetiir. Eskiden boya
ve mürekkep yapmnda kullanlrd. Üzerinde krmz damgalar bulunan
bir bitki olup siyah boya elde edilmesinde kullanlr. Tp kitaplarndaki ta-

rifi öyledir: Dalarda yetien bir bitkidir. Yapraklan reyhan yapraklar-
na, meyve*si de bibere benzer. Ondan sklarak elde edilen ya, krlarda
(çöllerde) kandile konulup yaklrd.
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çeidinden bire iki pein olanak alnp satlabilir. Ayn türden
veresiye bire iki alnp satlamaz.

Baka baka türleri birbiriyle bire iki veresiye alp satmak
caizdir. Bütün bu snflardan satn alnan eyi teslim almadan
önce parasn pein almak suretiyle baka birisine satmakta da
bir zarar yoktur.

tmam Malik der ki: nsanlarn faydaland her ey, hatta

küçük çakl talar ve kireç bile olsa, bunlarn birini veresiye iki

misline almak faiz olur. Birini bir misline ve yannda baka bir

ey ilâve etmek suretiyle veresiye alp satmak da yine faiz olur.
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33. BÎR PAZARLIKTAK SATIIN YASAKLII

72. îmam Malik'den: Resûlullah (s.a.v.)'in bir pazarlkta iki

yasaklad rivayet edildi.
86

73. imam Malik'den öyle rivayet edildi: Bir adam dier biri-

ne: «Bu deveyi pein para ile satn al. Ben de onu senden veresiye

satn alaym» dedi. Bunun hükmü Abdullah b. Ömer'den soruldu-

unda, onu ho görmedi ve yasaklad. 87
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(86) Tirmizî, (Buyû, 12/18, sahih- hasen) mevsul yapmtr. Ayrca bkz. Nesaî,

Buyû, 44/73.

Bu öyle olur: Meselâ bu mal sana pein 100 liraya, veresiye 200 liraya sa-

tarm demek gibi.

(87) Bu hadis öyle de terceme edilebilir: «Bu deveyi benim için pein al, (daha

yüksek fiyatla) vadeli bana sat.» Anlald gibi, adama deve lazm, pein
paras yok. Baka birine pein aldryor, daha yüksek fiyatla ondan veresi-

ye alyor. Bunun caiz olmaynn sebebi, pein alp ayn celsede veresiye

yüksek fiyata satnca—bunun d görünüü alp satma ise de— gerçekte

faiz oluyor. Çünkü pein alan paray veriyor, bir müddet sonra daha fazla

para alyor.
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74. îmam Malik'den: öyle rivayet edildi: Kasm b. Muham-
med'e pein on veya veresiye onbe dinara bir mal satn alan bir

kimsenin durumu sorulduunda bunu mekruh gördü ve yasakla-

d.

mam Malik der ki: Pein on veya veresiye onbe dinara bir

mal satn alan müterinin, bu iki fiyattan birini ödemesi gerekir.

Bu ise doru deildir. Çünkü on dinar veresiye brakacak olursa,

belli bir müddet sonra on be dinar olur. Bu on dinar pein ödeye-

cek olursa, onunla veresiye braktnda ödeyecei on be dinar
satn alm olur. 88

îmam Malik der ki: Bir adam birisinden pein on dinara veya-

hut veresiye vasflar belli bir koyuna bir mal satn alsa, bu iki be-

delden birini Ödemesi gerekir. Bu ise mektuhtur.

Çünkü Resûlullah (s.a.v.) bir pazarlkta iki sat yasakla-

mtr. Bu al veri ae bu kabildendir.

îmam Malik der ki: Bir kimse dier birisine: Bu on be sâ

acve89 hurmay veya on sâ90 sayhan hurmasn 91 yahut da on

(88) Buna göre, birinci durumda fazla ödemi, ikinci durumda ise fazla paray
az para ile satn alm olacandan caiz deildir.

(89) Bir hurma çeidi.

(90) Sâ*: Bir ölçek olup, er'î dirheme göre 2,917 kg, örfî dirheme göre ise 3,333

kg'dr.

(91) Bu, acve denilen hurmadan daha kaliteli bir hurma çeididir.
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be sû mahmude buday veya on sâ amiye buday bir dinara sa-

tn alyorum dese bu mekruhtur, helâl olmaz.

Çünkü kendisine on sâ sayhan hurmay gerekli klm iken,

onu brakyor, on be sâ acve hurmay alyor. Yahut da onbe sâ

mahmule buday almas gerekirken, onu brakp on sâ amiye
buday alyor. Bunlarn her ikisi de mekruhtur. Böyle bir al
veri helâl olmaz. Çünkü bu, yasaklanm olan bir pazarlkta iki

sat yapmaya benzer. Dier taraftan da ayn cins budayn (yiye-

cek) iki ölçeinin bir ölçee satlmasna benzer (ki bunlar da ya-
saklanmtr.)
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(92) Buna «Bey'ul-Gnrcr* denir. Lh görünüü itibariyle müterinin aldand, batini ta-

raf ise bilinmeyen bir al veritir. Ezheri: «Bey i garer, emniyet ve güven taran bi-

linmeyen bir al veritir» diyor. AJc ve satcnn esasn tam anlamyla bilmeden
yaptklar al veri de buna dahildir. el-Mücemül-Vasîtta ise: Bu sudaki baln
veya havadaki kuun satlmas gibi, malin teslim alnacngna güvenilmeden yap-
lan nl veri, eklinde tarif edilir.

Bu çeit bir al veriin yasak oluu satcnn, havadaki kula denizdeki balkta
herhangi bir mülkiyeti olmadndandr. (Mavslî, el-lhtiyar, c. 2, s. 23)
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75. Saîd b. Müseyyeb'den, Resûlullah (s.a.v.)'in Bey'i gareri

(sonucu belli olmayan al verii) yasaklad rivayet edildi.93

imam Malik der ki: Elli dinar kymetindeki kölesi kaçan veya-

hut hayvan kaybolan bir adama, birisinin «onu senden yirmi
dinara alyorum» demesi de bu kabildendir. Çünkü müteri onu
bulacak olursa, satc otuz dinar zarar etmi olur. Bulamazsa,
müteriden yirmi dinar bouna alm olur.

îmam Malik der ki: Bunda ikinci bir ayp daha vardr ki, o da
udur: Bu kaybolan hayvan bulunsa bile kymetinin artp, eksile-

cei veya herhangi bir ayp ortaya çkp çkmayaca bilinemez.

Bu da büyük bir tehlike ve aldanmadr.

mam Malik der ki: Kadnlarn (cariyelerin) ve hayvanlarn
karnndaki yavruyu satan almak da bu türden bir al veritir.

Çünkü doup domayaca bilinmez. Dosa bile iyi veya kötü, gü-
zel veya çirkin olaca, tam veya noksan olaca, erkek veya dii
olaca da bilinemez.

Ayrca bütün bunlarn kararlatrlan fiyat baka, kymetle-
ri baka olmakla birbirlerinden farkl (fazla veya eksik) olabilir-

ler.

(93) Muvatta ravilerinin ittifakyla mürseldir.

Müslim, Buyû, 21/2, no: 4; eybanî, 775.
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îmam Malik der ki: Dii bir hayvan satp karnndaki yavru-
yu satd brakmak caiz deildir. Mesela, bir adam, dier biri-

ne: »Benim bu salr koyunumun kymeti üç dinardr, ama kar-
nndaki yavru bana kalmak artyla sana iki dinara satarm» de-

se, bu mekruhtur. Çünkü bunda cehalet ve aldanma tehlikesi var-

dr. (Doacak yavru bilinmedii için çekimeye sebep olabilir.)

îmam Malik der ki: Zeytini zeytinyana, henüz kabuunda
bulunan toplanmam taze susam susam yana, taze tereya
eritilmi sade yaa satmak helâl deildir. Çünkü bu müzâbene04

,

yani kabala (ölçüp tartmadan) bir sat olur. Ayn zamanda taneli

eyleri yine onlardan elde edilen bir ey karl satn alan kimse
verdiinden daha az m, yoksa daha fazla m çkacan bilemez.
Bunda da bir aldanma tehlikesi vardr.

îmam Malik der ki: Sorgun95tanesini yine bi
h

r tanenin bir ko-

ku ile terbiye edilmemi sade yana satn almak da meçhul al-
veriten (bey'i garerden)dir. Çünkü sorgun tanelerinden çkarlan
da terbiye edilmemi bir yadr.

Fakat sorgun tanelerini kokulandrlm yaa satmakta bir

mahzur yoktur. Çünkü kokulandrlm olan bu ya, güzel koku-
larla karr ve eski sadelii deiiklie urar.

îmam Malik der ki: Bir kimse, dier birine zararna satma-
mas artyla bir mal satsa, bu sat caiz deildir. Çünkü bu ite

teriyi o kâr karl kiralam olur.

Eer o mal ana sermayesine veya noksanna satarsa kendisi-

ne bir ey kalmaz, emei boa gitmi olur ki, bu doru deildir. Bu
durumda müteriye emei orannda ücret verilir. Bu maldaki

(94) Lugatta miktar bilinmeyen bir eyi miktar belli olan bir eye satmak
mânâsna gelir. Bazlarna göre de müzabene, birbirini aldatmak suretiyle

yaplan ah veri demektir.

Hanefîlere göre ise, aaç üzerindeki meyveyi tahminen onun kadar olan

toplanm meyve karlnda satmaktr. (Mergnanî, el-Hidaye, c.3,s. 44).

Müzâbene: tmam Malik'e göre mutlak olarak ölçüsü, adedi veya arl
belli olmayan bir eyi, ölçüsü, adedi veyaarl belli olan bir eye satmak-
tan ibarettir.

(95) Arapça, el-bân (sorgun aac) denilen bir aaçtr. Meyvesinin tanelerinden

koku kfinçtrlarak bir ya elde edilir. Yapraklan
ve beyav. çiçekleri olur.
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zarar veya kâr ise satcya aittir.

Bu da mal elden çkp satldnda olur. Elden çkmazsa ara-

larndaki al veri feshedilir.
m

mam Malik der ki: Bir adam, baka birisine kesin olarak bir

mal satar, sonra müteri piman olur ve satcya fiyat biraz düür
der de satc buna yanamaz, «sen onu sat, zarar sana ait deil»
derse, bunda bir mahzur yoktur. Zira bu bir aldatma deil,

müteriye braklan bir eydir. Zaten akülerini de buna göre yap-
mamlard. Bu bakmdan caizdir.
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35. MÜLÂMESE VE MÜNABEZE 96 YOLUYLA SATI
*

;! .üu . ^ l,^m j^p *J Lâ&fij s iuu ji

^ '-*4» • : Jy^i • ^4-* J-*^ J£ ^ *iy
- m - m

- '

jj®& y «atej
. ^ u j; >4j . ^ u^;; v

(96) Bunlarn her ikisi de cahiliye devrinde yaplan birer al veri türü idi. Çe-

itli ekilde tarif edilmilerdir. Ez cümle:

Mülâmese: Müteri ile satc bir mal üzerinde pazarlk yaparlar. Eer müf-
teri bu al veriin kesinlemesini isterse o mala elini vurur. Böylece sahibi

raz olsa da olmasa da onu satn alm saylrd.
Münâbeze: Eer satc bu al veriin kesinlemesini isterse mal müteri-
ye atar ve böylece sat muamelesi tamamlanm olurdu. Artk müteri o

mal geri brakamazd. (Îbnu'l-Humam, Fethül-Kadir, c. 6, s. 55/Beyrut).

Ebû Hanife'ye göre mülamese; satcnn müteriye: «Bu mal sana u fiyata

satyorum. Sana dokunduum zaman al veriimiz kesinlik kazanr» de-

mesiyle veyahut müterinin böyle demesiyle yaplan al veriin addr.
Münâbeze ise: Satcnn: «Bu mal sana attm zaman» veya müterinin
«onu bana attn zaman» al veriimiz kesinleir, demesiyle yaplan bir

al veri eklidir.

(Zeylâî, Tebyînü'l-Hakâik erhu Kenzid-dekâik: c. 4, s. 48, Beyrut).
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76. Ebû Hüreyre (r.a.)'den: «Resûlullah (s.a.v.) Mülâmese ve
münâbeze yoluyla yaplan al verileri yasaklad.» 97

Mülâmese: (dürülmü) bir kuma açp içine bakmadan eliyle
dndan yoklayarak veyahut içinde ne olduunu bilmeden gecele-
yin karanlkta satn almaktr.

Münâbeze ise, satc ve müteriden her birinin düünüp tan-
madan kendi kumam dierine atarak, bunu u kuma karl-
nda satyorum demeleri suretiyle yaplan al veritir. îte ya-
saklanan mülâmese ve münâbeze al verii budur.

tmam Malik der ki: Ambalajnda paketlenmi bir taylesan
(ulemâ ve ileri gelenlerin giydii kaftan) veya topunda sarl bir
kuma açp içersine bakmadan alp satmak, caiz deildir. Böyle
bir al verite aldanma olabilir. Çünkü bu da mülâmeseden say-
lr.

imam Malik der ki: Dolu çuvallar listeye göre satmak, tayle-
san (kaftan) ambalajnda ve kuma top halinde satmak gibi
eylerden farkldr. Bu fark, yaplmakta olan muamele tarzndan,
insanlar tarafndan bunun bilinmesinden ve bu ii yapanlarn
tatbikatndan domutur. Bu, insanlar arasnda yaplmas caiz
olan bir al veri ve herhangi bir mahzur görülmeyen bir ticaret
ekli olarak devam etmektedir. Çünkü çuvallarn açlmadan liste
üzerinden satlmasndan maksat aldatma deildir. Bu bakm-
dan, mülâmeseye benzemez.

(97) Buhar, Buyu. 43/63, Müslim, Buyû, 21/1, no: 1.
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36. MURABAHA9" (ALI VERTE KÂR)
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(98) Murâbaha: Satn alnan bir mal al fiyat üzerine kâr koyarak satmaktr.

(Cezîrî, el-Fkh ale'l-Mezahibul-Erbea, c. 2, s. 278) Bu durumda satc
maln kendisine kaça mal olduunu söyler ve kârn da belirterek satar.

Meselâ bir kimse kendisine 100 liraya mal olan bir eyi satarken: «Bu mal

bana 100 liraya mal oldu. 120 liraya satyorum» diyerek satsa murâbaha
ile sat yapm olur.
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77. îmam Malik der ki: Bizdeki ittifaka göre, bu konuda üze-
rinde ittifak edilen husus udur: Bir kimse bir beldeden ald ku-ma baka bir beldeye getirip orada murâbaha ile (kârla) satar-
ken komisyon ve ambalaj ücretleri ile kendi masraflarn ve
dükkân kirasn al fiyatna ilâve ederek hesaplayamaz" Fakat
nakliye ücretini al fiyatna ilâve edebilir. Yalnz bunda bir kâr
aramaz, kârsz olarak ilâve eder.

Ancak satc, kendisiyle pazarlk yapan kimseye bütün bu
masraflar bildirir, o da bunu örendikten sonra hepsinin üzerine
satcya kâr verirse bunda bir mahzur yoktur.

îmam Malik der ki: Ykama, dikme, boyama ve benzeri eyler
kumala kâimdir. Kumata hesaba katld gibi, bunda da kâr
hesaba katlr. Eer satc kuma satar, bunlardan hiçbir ey
açklamazsa kâr da hesaba katamaz. Bu durumda kuma eldençkm ise, tama kiras fiyatndan saylr. Ama bu kira üzerine
kâr eklenemez. Eer kuma elden çkmam ise, aralarndaki al
veri feshedilir. Fakat kendi rzalaryla anlarlarsa, aralarnda-
ki al verileri muteber olur. .

(99) Fakat dükkân sadece bu mal için kiralanr, aksi takdirde dükkâna ihtiyaç
bulunmazsa o zaman kira ücreti de maln fiyatna ilâve edilir. Ama kâr he-
saplanrken bu miktar nazar itibara alnmaz. Yani kârsz olarak ilâve edi-
lir. (Cezîrî, el-Fkh ale'l-Mezahibil-erbea, c.2, s. 279)
Maliki mezhebinde murâbaha, aslnda evlâ olan al-verilerden deildir.
Çünkü burada maln fiyat ve yaplan masraflar gibi bir çok eyleri açkla-
mak icap eder ki, bu da halk için imkânszdr. Al veriin fasid olmasna
sebep olabilir.

Haneflere göre murâbaha, altn ve gümüün dndaki mallarda sahihtir.
Cezîrî, el-Fkh ale'l-zahibu'l-erbea, c. 2, s. 278-280).
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mam Malik der ki: Hir kimse altn veya gümüle, mesela on
dirhemin bir dinar olduu bir günde, bir mal satn alarak baka
bir beldeye getirip veyahut satn ald yerde, sataca günün rayi-

ci üzerinden mürâbaha ile sattnda, eer o mal dirhem ile satn
alm, dinar ile satm ise veyahut dinar ile alm, dirhem ile sat-m ise ve mal da henüz elinden çkmam ise müteri muhayyer-
dir. Dilerse alr, dilerse brakr. Eer mal satcnn elindençkm
ise, satn alm olduu fiyat üzerinden müteriye kalr ve o fiyat-

tan müterinin kendisine verdii oranda kâr hesaplanr.

îmam Malik derki: Bir kimse kendisine yüz dinara mal olan

bir mal onda bir (%10) kârla satsa sonra bu maln kendisine dok-

san dinara mal olduunu anlasa ve mal da elinden çkm (m üte-
ri tarafndan teslim alnm) bulunsa muhayyer olur. sterse

maln, kendisinden teslim alnd günkü kymetini alr. Ancak,

maln kymeti ilk satta kararlatrlan fiyattan fazla olursa, bu
fiyattan fazlasn alamaz. Bu da yüz on dinar eder. sterse de dok-

san dinar üzerinden kendisine kâr takdir edilir. Ancak maln ka-

rarlatrlan fiyat satld günkü kymetindenaa olursa sat-

c kararlatrdklar fiyat ile ana parasn ve kârn almak arasn-

da muhayyer olur ki bu da doksan dinar eder.

îmam Malik der ki: Bir kimse mürabâha ile bir mal satsa ve

bu mal bana yüz dinara mal oldu dese, sonra da bu maln yüz
yirmi dinara mal olduu anlalsa, müteri muhayyer olur. ster
satcya maln teslim ald günkü kymetini öder, isterse de ona
verdii kâr üzerinden neye ularsa onu öder. Ancak bu, mal satn
ald fiyattan daha aa olursa, o takdirde maln sahibine ka-

rarlatrdklar fiyattan daha noksan veremez. Çünkü batan bu

fiyata raz olmutu. Mal sahibi ise, daha fazla talep etmektedir.

Ayn zamanda, müterinin elinde, bu konuda fatura üzerindeki fi-

yat düüreceine dair satc aleyhinde herhangi bir delil de yok-

tur.
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37. FATURA ÜZERNDEN SATI
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78. îman Malik der ki: Bize göre durum udur: Bir kaç kii or-

tak olarak bir mal, meselâ bir bez veya ince kuma satn alr, bunu
duyan bir kimse onlardan birine:

«—Filandan satn aldn kuman vasfn ve durumunu ö-
rendim. Senin hissene u kadar kâr versem bana satar msn?» de-
diinde:

«— Evet.» der de o kâr verip onun yerine dierlerine ortak ol-

duktan sonra mala baknca kalitesiz görüp pahal bulsa bile, be-
lirli vasflar ve fatura üzerinden satn alm ise, bu al veri ken-
disi için kesinlemitir. Muhayyerlii de yoktur.

imam Malik der ki: Bir kimseye bir kaç çeit kuma gelip de
alclar yanna toplandnda onlara faturasn okuyarak:
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«— Her balyada u kadar Hasra çaraf, u kadar Sabur çar-

af var, ölçüsü de u kadardr.» der, kuman cins ve çeitlerini

onlara açklar ve:

«— Bu vasflar üzere benden alnz» der, onlar da kendilerine

anlatlan vasflar üzere balyalar alrlar, sonra açnca pahal bu-
lurlar ve piman olurlarsa bile, eer satlan ey faturaya uygun ise

buna uymalar lâzmdr, cayamazlar. Bu insanlarn tatbik ettii

muamelelerdendir. Mal faturaya uygun olup , muhalifbulunma-d zaman aralarnda bunu caiz görüyorlar.
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38. ALI VERTE MUHAYYERLK

79. Abdullah b. Ömer'den: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyur-
mutur: «Alc ve satcdan her biri dierine kar, birbirle-
rinden (sat meclisinden) ayrlncaya kadar muhayyer-
dirler. Ancak muhayyer alp üzerinde anlatklar süreye
kadar muhayyerlikleri devam eder.»100

imam Malik der ki: Bizde bunun belli bir hududu, bilinen bir
tarifi yoktur. Buna göre herhangi bir muamele de yapdmamakta-
dr.m

(100) Buhar, Buyu, 34/44; Müslim, Buyû, 22/10, no: 43; afiî, Risale, no: 863;
eybanî, 785.

(101) Aslnda Malikiler'e göre sat meclisinde muhayyerlik yoktur. Sadece
«—hyar- art» ve «—hyar ayb» vardr. Çünkü onlar, bu hadis âhad de-
recesinde olduu için zan ifade eder, diyerek Medine halknn muamelesi-
ne bakyorlar. Onlarn muamelesi ise, bu hadise muhaliai. Fakat onlarca
tevatür hükmünde olduundan bunu tercih ediyorlar.

Hanefiler'e göre, hyar- meclis art koulursa sahih olur. Fakat Maliki-
ler'e göre art koulursa al veri fasit olur.

afîler'e göre ise hyar- meclis artsz olarak sabittir. Hatta, muhayyerli-
in olmamas art koulsa, al veri batl olur. Çünkü hyar- meclis, içti-

hatla deil, nas'la sabittir. Bu yüzden de akdin icablarndan olmutur.
(Cezîrî, el-Fkh ale'l-Mezahibül-Erbea: c.2, s. 170-173).

Hyar- art: Belli bir süre içinde akdî feshetmek veya izin vermek üzere
taraflardan birinin veya ikisinin seçenekli olma hakk.
Hyar- Ayb: Alcnn kusurlu mal satcya aynen geri vermesi veya kabul
etmesi.

Hyar- Meclis: Kabulden itibaren balayan ve taraflarn bedenen birbi-
rinden ayrlmalarna kadar devam eden sürede tek tarafl iradeyle akit-

ten vazgeçme hakk.
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80. Abdullah b. Mes'ud (r.a) der ki: Resûlullah (s.a.v.) öyle bu-
yurdu: «Her ne zaman iki kii al veri yaparlarsa, söz satcnn
sözü olur. Yahut da bu al veriten vaz geçerler.»102

îmam Malik der ki: Bir kimse baka birisine bir mal satsa ve
satn kesinlemesi esnasnda: «Bunu sana filan kimse ile istia-
re etmek üzere satyorum. Eer raz olursa, al veriimiz tamam-
dr. Raz olmazsa, aramzda bir alveri yoktur» dese ve bunun
üzerine anlasalar, sonra müteri, satcnn o kimseyle istiare
etmesinden önce piman olsa, her ikisi hakknda da bu al veri
belirttikleri vasflarda kesinlik kazanr. Müteri için de bir mu-
hayyerlik kalmaz. Satcnn artlar ile kabul etmek isterse, aynen
geçerli olur.

(102) Tirmizî, Buyû, 12/43; eybanî, 786.

Yani satc muhayyer olur, mal da elinde bulunursa muhayyerlik müddeti
geçtikten sonra artk bu, al verii geçerli klamaz. Bu durumda mal mü-
terinin elinde olursa, sat ilemi kesinlik kazanr, satc o mal geri ala-
maz. Müteri veya her ikisi birden muhayyer olsa durum yine ayndr.
(Bâcî, el-Münteka, c.5, s. 59).
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imam Malik der ki: Bir kimse dier birisinden bir mal satn
aldnda fiyat hususunda ihtilafa düseler, mesela satc:

«— Onu sana on dinara sattm» dese, müteri de:

«— Hayr, ben senden be dinara aldm» dese bu durumda sa-

tcya: »ster o mal müteriye dedii fiyatla ver, ister maln kendi
dediin fiyattan (on dinardan) baka bir fiyata satmadna dair

yemin et.» denir. Eeryemin ederse bu defa müteriye: «Ya satc-
nn dedii fiyatla al, ya da dediinden (be dinardan) baka bir fi-

yatla almadna yemin et,» denir. O da yemin ederse, mal ile bir

ilgisi kalmaz. Çünkü onlarn her biri dierine kar hak iddia et-

mi olur. 103

(103) Zira her ikisi de yemin edince, birinin sözü dierine tercih edilemez. Böyle

olunca da aralarndaki al veri fesh edilir. (Bâcî, el-Münteka, c. 5, s. 61).
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81. Seffah'n azatl kölesi Ebu Salih öyle anlatyor: Dâr-
Nahle 104 ahalisine veresiye bir kuma sattm. Sonra oradan çkp
Kûfe'ye gitmek istediimde bana parann birksmm düürmemi
ve bu indirimden sonra geri kalan da ödeme zaman gelmeden ön-
ce ödemeyi teklif ettiler. Bunu Zeyd b. Sabit (r.a.)'e sordum. O da:

«— Bu paray yemene ve bakalarna yedirmene hükmede-
mem» dedi. 105
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82. Abdullah b. Ömer (r.a.)'den: Bir kimsedeki vadeli alaca-
nn bir ksmn düürüp dier ksmn vaktinden önce alan bir
adamn durumu kendisinden sorulduunda bunu ho görmedi ve
yasaklad.

(104) Medine'de bezzazlarn (manifaturaclarn) bulunduu bir mahalle,
(105) Bu ifade, onun haram olduunu gösterir. Eer mübah olsayd, yemekten

ve yedirmekten men etmezdi. (Bâcî, el-Münteka, c. 5, s. 65).
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83. Zeyd b. Eslem'den: Cahiliye devrinde faiz öyle olurdu: Bi-

risinde vadeli bir alaca olan kimse, alacann zaman gelince

borçlusuna:

«— Borcunu ödeyecek misin, yoksa arttracak msn?» derdi.

Verirse alr, veremezse alacann üzerine faiz ilâvesiyle bir müd-
det daha ertelerdi.

imam Malik der ki: Bu hususta bize göre ihtilafsz mekruh
olan, birisinde alaca olan bir kimsenin, alacann bir ksmn-
dan vaz geçmesine karlk borçlunun geri kalan ksm zaman
gelmeden ödemesi eklindeki durumdur. Çünkü bu, ödeme zama-
n geldikten sonra alacan tehir etmesi ve borçlunun da ona da-

ha fazla ödemesi mesabesindedir. Bu ise hiç üphesiz dorudan
doruya faizdir.
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mam Malik der ki: Bir kimsenin dier birinde vadeli yüz di-

nar alaca olsa, zaman gelince borçlu, ona:

«— Bana pein fiyat yüz dinar olan bir mal yüz elli dinara

vadeli olarak sat» dese, bu al veri doru olmaz. lim adamlar
bunu yasaklyor.

îmam Malik der ki: Bu, mekruhtur. Çünkü bu durumda borç-

lu, alacaklya satt eyin bedelini, o eyin aynyla ödemi, ala-

cakl da ilk yüz dinar ikinci bir müddet için tehir etmi, bu tehiri

sebebiyle elli dinar daha alacana eklemi olur ki, bu mekruhtur,

doru deildir.

Bu ayn zamanda Zeyd b. Elemin cahiliye devrindeki al ve-

riler hakknda rivayet ettii hadise benzemektedir. Onlar ala-

caklarnn zaman gelince borçluya:

«— Ya borcunu öde, ya da artr (faiz ver)» derlerdi. Eer öderse

alrlar, ödeyemezse alacaklar miktar artrrlar, müddeti uzatr-

lard.
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40. BORÇ VE HAVALE 106
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84. Ebû Hüreyre (r.a.)'den öyle rivayet edildi: Resûlullah
(s.a.v.) «Zengin kimsenin borcunu sebepsiz yere geciktir-
mesi zulümdür. Herhangi biriniz (alacann ödenmesi
için) zengin birisine havale edildiinde bunu kabul etsin.»

buyurdu. 107
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(106) Havale: Lugatta bir yerden bir yere nakil mânâsna gelir. Istlahta ise bir

borcu asl borçlunun zimmetinden o borcu kabul eden baka birisinin zim-

metine nakletmektir. Bunun sahih olmas da borçlu alacakl ve havaleyi
kabul eden kimselerin rzalarna baldr. Havale tamamlannca havale-
yi yapan borçtan beri olur. Yani borç ikinci ahsn zimmetine intikal eder,

artk alacakl da ondan ister.

(107) Buharî, Havâlât, 38/1; Müslim, Musâkat, 22/7, no: 33.
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85. Musa b. Meysere'den öyle rivayet edildi: Bir adam Said b.

Müseyyeb'e sordu:

«— Ben borçla sat yapan bir kimseyim (ne dersin)?» Said b.

Müseyyeb de:

«— Teslim alp sahip olmadn bir eyi satma» dedi.

îmam Malik der ki: Bir kimse baka birisinden belli bir za-

man sonra teslim almak üzere bir mal satn alsa —ki bu zaman
art ya o maln pazarlarda revaç bulmas ümidiyle, yahut da bu
zamana ihtiyaç olduundan olabilir— sonra satcnn bu tayin et-

tikleri zamana muhalefetinden dolay müteri o mal satcya iade
etmek istese, bunu yapamaz. Bu al verie uymas gerekir. Ama
satc, bu mal, tayin ettikleri zaman gelmeden önce getirse, müte-

mam Malik der ki: Bir kimse bizzat kendisi ölçerek bir miktar
buday satn alsa, sonra ondan satn alacak biri geldiinde kendi-

sinin ölçerek teslim aldn bildirse, ikinci müteri de onu tasdik

ederek ayn ölçü ile almak istese, bu ekilde pein yaplan satta
bir mahzur yoktur. Fakat vadeli olursa, ikinci müteri de kendisi
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için ölçüp almadkça mekruhtur.

Bunun vadeli olduunda mekruh oluu, faize götüreceinden
ve bunun ölçüsüz, tartsz bir sat ekline dönüecei korkusun-

dan dolaydr. Bu bakmdan vadeli olduunda mekruh oluu hu-

susunda bize göre ihtilafyoktur.

îmam Malik der ki: Borçlunun ikrar olmadkça huzurda bu-

lunan ve bulunmayan hiç bir kimsenin alaca devralnamaz. Yi-

ne mal braktn bilse bile, ölünün alaca da devralnamaz.
Bunda bilinmezlik vardr. Çünkü (borçlunun bizzat ikrar olma-
dan) alacan tam olarak tahsil edecei bilinemez. Bunun mek-
ruh oluunun sebebi, esas borçlunun ikrar olmad için, gaib ve-

ya ölünün alacann miktar kesin olarak bilinemez, ölen kimse-

nin borcu çkarsa, verdii para boa gider. (Çünkü ölünün brakt-
mallardan önce borçlar ödenir, ona bir ey kalmayabilir.) Bun-

da baka bir ayp daha vardr ki, o da udur: Kendisi için garanti-

si olmayan bir eyi devralm olacandan tahsil edemezse, paras
boa gitmi olur. Bu ise bir belirsizliktir, caiz olmaz.

îmam Malik der ki: Kiinin yanndaki bir eyi satmas ile asl
yannda olmayan bir ey vastasyla borç vermesi arasnda fark

vardr.

lyne108 sahibi yanndaki para ile birine eya alarak faiz elde

etme maksadyla öyle der: îte on dinar (ilerde karlnda bana
on be dinar ödemen üzere) bununla sana ne satn almam istiyor-

sun? Bu adam elindeki on dinar nakden vererek ilerde faiziyle

birlikte on be dinaralm gibi olur. Bu caiz deildir. Zira dolayl

(108) îyne: Bir kimsenin maln veresiye satp, sonra yine ayn mecliste faizden

kurtarmak maksadyla pein para ile satn almas demektir.

Buna «Bey*i iyne» denilir. Çünkü mal veresiye satn alan müteri o maln
bedelini aynen, yani pein olarak alyor. Eer bu durumda müteri satc-
ya o mal kendisinden belli bir fiyatla satn almasn art koarsa bu ha-
ram olur.
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(109) irket: Lugatta kartrmak demektir. Istlahta ise iki ortan sermaye ve

kazanç hususunda aralarnda yaptklar bir akitten ibarettir. irket, Ha-
nefler'e göre, balca iki ksma ayrlr.
a) irket-i Milk
b) irket-i Ukûd
irket-i Milk, iki veya daha çok kimsenin aralarnda herhangi bir irket
akdi yapmadan bir mala sahip olmalardr. (Miras ve hibe gibi).

irket-i Ukûd ise, iki veya daha çok kimse arasnda, mal ve kazançta or-

tak olmak için yaplan akitten ibarettir. Ayrca irket-i milk ve irket-i

ukûd da, kendi aralarnda çeitli ksmlara ayrlr.
Malikiler'e göre irket, mirasta ortaklk, ganimette ortaklk, satn almada
ortaklk ksmlarna ayrlr.

Hanbeliler'e göre irket, malda ortaklk ve akitlerde ortaklk olmak üzere

balca iki ksma ayrlr.

afii ler'e göre ise, irket-i nân olmak üzere bir çeit irket vardr ki, o da
ticaret maksad ile iki veya daha çok kimsenin bir malda ortaklk akdi

yapmalar ve kazancn mallar nisbetinde aralarnda müterek olmas-
dr. (Cezîrî, el-Fkh ale'l-Mezahibi'l-Erbea: c. 3, s. 63-76)

Tevliye: Bir mal herhangi bir kâr koymadan ilk al fiyatna satmaktr.
kâle ise: Yaplm ve kesinlemi bir sat akdini karlkl olarak orta-

dan kaldrmak, feshetmektir. Bu durumda mal ilk fiyat üzerinden iade

edilir, ilk fiyattan fazla veya noksan almak caiz deildir.
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86. îmam Malik der ki: Çeitli snflardan toplu olarak kuma

satan bir kimse, süs ve ilemeleriyle bir miktarkuma istisna et-

se, eer bundan süs ve desenleri seçmeyi art komu ise, bunda bir
mahzur yoktur. Eer istisna ettii zaman seçmeyi art komam
ise, kendisinden satn alnan kuma saysnda ortak olur} 10 Bu-
rada iki elbisenin süs ve desenleri bir olmakla beraber kymetleri
farkl olabilir.

îmam Malik der ki: Bize göre, yiyecek ve dier eylerde, teslim
alnsn veya alnmasn pein olup kâr ve noksanlk bulunmad
ve parann ödenmesi tehir edilmedii müddetçe irket, tevliye ve
ikale yapmakta bir mahzur yoktur.

Eer bu araya bir kâr veya noksanlk girerse veyahut onlar-
dan (alc ve satcdan) biri ödemesi gereken eyi tehir ederse, bu
bir sat olur. Al verii helâl klan ey onu da helâl klar, al
(110) Mesela istisna yapt çeit, otuz parça olsa ve bundan on parçasn istisna

etse, bunun üçte birine ortak olur. Yani üçte biri kendisinin, üçte ikisi de
satn alan kimsenin olur. (Bâcî, el-Münteka, c. 5, s. 78).
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verii haram klan onu da haran klar. Bu ne bir irket, ne bir tev-

liye ve ne de bir ikaledir.

imam Malik der ki: Bir kimse bir mal, meselâ bir bez veya ince

kuma satn alsa, sonra baka birisi ona ortak olmak istese, o da
kabul etse ve maln sahibine beraberce paray ödeseler, sonra bu
mal herhangi bir sebeple ellerinde telef olsa, ortak olan, kendisini

ortak edenden parasn alr. O da mal satandan bütün paray is-

ter. Ancak ortak eden kimse, sat esnasnda ve ilk satyla pazar-

lk annda ve bu ihtilaftan önce ortak ettii kimseye, «Senin taah-

hüdün mesuliyetin, benim satn aldm kimse üzerindedir» diye

art koarsa, bu da sahihtir. Bu ihtilaf ortaya çkp ilk satcya
ulanca, artk dierinin art batldr. Kusur kendisine aittir.

Bir kimse dier birine: «Bu mal ikimizin arasnda müterek
olmak üzere satn al ve benim adma da paray öde. Ben de onu sa-

na satarm» dese, bu doru olmaz. Çünkü böyle söyleyince o mal
satmak üzere onunla selemyapm olur. Eer o mal helak olsa ve-

ya elden çkp gitse paray ondan alr. Bu da menfaat getiren bir

mam Malik der ki: Bir kimse bir mal satn alsa, sonra baka
U «Bu maln yarsna beni ortak et, ben de senin için onun

tamamn sataym» dese, bu helâl olur, bir mahzuru olmaz. Çün-
kü bu yeni bir al veritir. Burada müteri,

için
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42. BORÇLUNUN FLAS ETMES111

Jt £J&< y^i J &^ - ay

87. Ebû Bekr b. Abdurrahman b. Haris b. Hiam'dan: Resûlul-

lah (s.a.v.) öyle buyurdu: «Herhangi bir kimse bir mal satar, o
mal satn alan kimse iflas eder ve mal satan onun bedelin-

den hiç bir ey almam olur da o mal aynen bulursa alabi-

lir. Eer mal satn alan kimse ölürse burada mal sahibi di-

er alacakllar gibidir.»112

>&C^C^C*JZJ*^*J~ & UU - AA

(111) flas: Bolluktan darla dümektir. Istlahta, elindeki varl, borcunu
karlamayan kimseye müflis denir.

(112) îbn Abdilber der ki: Bütün Muvatta'larda böyledir. Bütün raviler, Ma-
lik'ten mürsel olarak rivayet ederler. Abdurrezzak ise mevsul rivayet

eder.

eybanî, 787.
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88. Ebu Hureyre (r.a.)'den öyle rivayet edildi: Resûlullah
(s.a.v.) «Herhangi bir kimse iflas eder de (alacakllarndan)
biri maln aynen bulursa, o malda hak sahibi olmaya ba-
kalarndan daha lâyktr.» buyurdu. 113

imam Malik der ki: Bir kimse dier birine (veresiye) bir mal
satsa da müteri iflas etse, satc maln aynen bulursa alr. Mü-
teri maln birksmn satm ve ayrm olsa bile, maln sahibi onu
almaya dier alacakllardan daha layktr. Müterinin o mal
bölmesi, bulduunu aynen almasna mani olmaz. Satt maln
bedelinden bir miktar alm olsa da, onu geri verip malndan bul-

duunu alr. sterse, bulamad ksmda dier alacakllarla be-

raber hak sahibi saylr.

îmam Malik der ki: Bir kimse herhangi bir mal, meselâ bir ip-

lik, bir meta, (yiyecek ve giyecek gibi eyler) veya bir parça arsa sa-

tn alsa, sonra bu satn alnan ey üzerinde bir i, meselâ arsaya
bir bina yapsa veya iplikten kuma dokusa, sonra da iflas etse ve

arsann sahibi, «ben arsa ile üzerindeki binay alacam» dese, bu-
nu yapamaz. Fakat arsaya ve müterinin orada yapt eylere
kymet konur. Sonra, arsann ve binalarn kymetinin ne olduu
aratrlr. Bu belirlendikten sonra, onlar da ortak olurlar. Arsa
sahibinin hissesine düen kendisinin, binalara düen de dier
alacakllarn olur.

imam Malik der ki: Meselâ, bunlarn hepsinin kymeti bin
beyüz (1500) dirhem olup, beyüzü arsann, bini de binalarn de-

eri olsa, üçte biri arsa sahibine, üçte ikisi de dier alacakllara
kalr.

imam Malik der ki: plik ve benzerleri de böyledir. Onlarda da
böyle bir deiiklik yaplr da müteri borçlanr ve ödeyemezse, ay-

n muamele burada da yaplr.

imam Malik der ki: Satlan malda müteri herhangi bir ey
yapmaz. Fakat bu mal revaç bulur, fiyat yükselmi olur da sahibi

onu almak ister, dier alacakllar da sahibine verilmesini iste-

mezlerse, bu durumda alacakllar, ya mal sahibine satt fiyat-

tan noksansz bedelini ödeyip mal alrlar, yahut da mal ilk sahi-

bine teslim ederler.

(113) Buharî, tstikrâd, 43/14; Müslim, Musâkat, 22/5, no: 22,
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Eer maln fiyat dümü ise, satan kimse iki ey arasnda
muhayyer olur. Ya maln alr, üstüne bir ey istemez; Yahutda di-

er alacakllarla beraber hissesine düeni alr.

imam Malik der ki: Bir kimse (veresiye) bir cariye veya bir

hayvan satn alsa ve bu ald (cariye veya hayvan) yannda do-

urduktan sonra iflas etse, cariye yahut hayvan yavrusuyla birlik-

te satcya kalr. Ancak dier alacakllar kendilerinde kalmasn
isterlerse, satcnn hakkn tam olarak vermeleri gerekir.
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43. BORÇLARLA CAZ OLAN EYLER

. , Lj ^ü! jt* JÎ . ;UJ «M jg£ <I JÛÎ . Ç^Jj Ijfc* '^r

89. Resûlullah (s.a.v.)'in azatl kölesi Ebû Râfi'den (r.a.) öyle

rivayet edildi: Resûlullah (s.a.v.) genç bir deve borç ald. Nihayet

kendisine zekat malndan bir sürü deve geldi.114

Ebu Râfi' diyor ki: Resûlullah (s.a.v.) bana, O adama genç

devesini vermemi emretti. Ben de:

«— Develer arasnda yedi yanda iyi bir deveden baka bir

deve bulamadm» dedim. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.):

«— Onu o adama ver. Çünkü insanlarn en hayrls,
verirken en çok ihsan edendir.» buyurdu.116

(114) Resûlullah (s.a.vje zekat mal helal olmadna göre bu deveyi zekat eh-

linden birisi için borç alm olmas muhtemeldir. Yahut de zekat malndan
olan bu deve mahalline ulatktan sonra satn alma suretiyle veya baka
yollarda Resûlullah (s.a.v.)' gelmi olabilir. Zekat ehlinden birisi için al-m ise, o maldan verilmesi caizdir. Kendisi için alm ise, mahalline ula-

tktan sonra satn alnnca bu da verilebilir. (Bâcî, el-Münteka, c. 5, s. 96).

(115) Müslim, Müsâkat, 22/22, no: lf8; afiî, Risale, no: 1606.

Yani verecei devenin yanda bir deve bulamyor, daha büyük ve daha iyi

bir deve buluyor, Resûlullah (s.a.v.) da onun verilmesini emrediyor. Bu
hususta Ebû Hüreyre (r.a.)'n rivayeti de öyledir:

Bir adam Resûlullah (s.a.v.) den alacan istedi ve ar sözler sarfetti. As-

hab ona hücum edince, Resûlullah (s.a.v.): «Onu braknz. Hak sahibi

söyleyebilir, onun için bir deve aln ve ona verin.» dedi. Asab da

•nun devesinin yanda bir deve bulamyoruz, daha büyüünü bulabiliyo-

ruz, dediklerinde Resûlullah (s.a.v.): «Onu satn aln ve o adama verin,

çünkü sizin en hayrlnz verirken en çok ihsan edeninizdir.» bu-

yurdu, (a.g.e., Ayn yer).
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90. Mücahid'den öyle rivayet edildi: Abdullah b. Ömer (r.a.)

bir adamdan birkaç dirhem borç ald. Sonra o borcu daha iyi dir-

hemlerle Ödedi. Adam: «Ey Ebu Abdurrahman! bunlar, benim sa-

na verdiim dirhemlerden daha iyi.» dedi. Abdullah b. Ömer: «Bili-

yorum, fakat gönlüm böyle istedi» dedi.116

man Malik der ki: Altn, gümü, yiyecek veya hayvan borç ve-

ren kimse eer aralarnda bir art veya âdet yoksa, verdiinden
daha iyisini alabilir. Eer böyle bir art, bir vâ'd veya âdet olursa
bu mekruhtur, caiz deildir.

îmam Malik der ki: Çünkü Resûlullah (s.a.v.) borç ald genç
devenin yerine yedi yanda daha iyi bir deve verdi. Abdullah b.

Ömer (r.a.) de borç ald dirhemlerden daha üstününü verdi.

Eer bu borç alann gönlünden gelir, herhangi bir art, bir vad ve

bir anlama olmazsa helâl olur, bir mahzuru yoktur.

(116) Bundan anlalan üstünlük, vasftaki üstünlüktür. Yoksa, miktarda faz-

lalk olursa, bu caiz deildir.
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44. BORÇLARDA CAZ OLMAYAN EYLER

: jûj . JMi y ^ iuî . >i ol- ^ ;çj vLl; ^ . m& Su-j

91. îmam Malik'e öyle rivayet edildi: Ömer b. Hattab (r.a.) bir

kimsenin, baka bir beldede almak üzere dier birisine yiyecek
borç vermesini ho görmedi. «Onun nakliye masraf nerede?» de-

di.
117

: -ÖJ ^ JÛÎ V ^1 0.$% J$ Liljj : Jl . l'J\ SM : > 'J>
S 'MJ LiL.j . Mll o-j »Üj . 4Î1 o-J 4u ju^JJ t_iL- . o^>-J ^s, LiiDl
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92. îmam Malike öyle riVayet edildi: Bir adam Abdullah b.

Ömer (r.a.)'e gelerek öyle dedi:

«— Ey Ebu Abdurrahman118 , ben bir adama borç verdim ve

verdiimden daha fazla vermesini art kotum». Abdullah b.

Ömer (r.a.):

(117) Bu da ondan men ettiini ve haram olduunu gösterir. Çünkü baka bir

beldede teslim edilmesini art kounca, ona tama masraflar da eklenir.

Bu ise bir fazlalk olur. Faiz saylr. (Bâcî, el-Münteka, c. 5, s. 98).

(118) Abdullah b. Ömer'in lakabdr.



:l au VKttl KITAM 278

«— Bu, faiz olur,» dedi. Adam:

«— Bana nasl yapmam emredersin, ey Ebu Abdurrahman?»
deyince Abdullah b. Ömer (r.a.):

«— Borç vermek üç ekildedir:

1 - Allah rzas için borç verirsin. Allah senden raz olur, sana
sevap verir.

2- Arkadam raz etmek için borç verirsin. O zaman da arka-

dan senden honud olur.

3- Helâl malnla haram mal almak için borç verirsin ki bu da
faiz olur.»

Adam:

«— Ey Ebu Abdurrahman, bana nasl yapmam emredersin?»

dediinde Abdullah b. Ömer (r.a.) öyle cevap verdi:

«— (O artn yazl olduu) sahifeyi yrtmam (yani o art iptal

etmeni) tavsiye ediyorum. Sana verdiin kadar öderse, onu kabul

et. Verdiinden az verirse, onu aldnda ecir ve sevap kazanrsn.
Eer kendi isteiyle senin verdiinden daha fazla verirse, bu da
sana bir teekkür olmu olur. Yine ona borç verip de mühlet tan-
mann ecrini ve sevabn alm olursun.»

*

93. Nafî'den Abdullah b. Ömer'in (r.a.) öyle dedii rivayet

edildi: «Her kim bir borç verirse onun aynen ödenmesinden baka
bir ey art komasn.»
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94. îmam Malik'den: Abdullah b. Mesud (r.a.)un öyle dedii
rivayet edildi: «Her kim bir borç verirse, ondan daha fazla almay
art komasn. Bu fazlalk bir tutam ot bile olsa faizdir.»

îmam Malik der ki: Bize göre üzerinde ittifak edilen husus su-
1 * • m -m m m -.tâ — _ _ _

snda bir mahzur yoktur. Onun gibi bir hayvan ödemesi gerekir.
Ancak borç alnmak istenen cariye olursa, bu hususta helâl olma-
yan bir eyi helâl saymaya vesile olmasndan korkulur, doru ol-

maz. Yani bir kimsenin bir cariyeyi borç alp onunla cima ettikten

sonra ayn cariyeyi sahibine iade etmesi doru olmaz. Bu helâl de-
ildir, îlim adamlar bunu yasaklyor ve hiç kimseye bu hususta
ruhsat vermiyorlar} 19

(119) Yani cariyelerin borç alnp verilmesi helal deildir. Ebû Hanife, mam
afii ve Cumhur-i Fukaha da bu görütedirler. (Bâcî, el-Münteka: c. 5, s.

ve suretlerle bir hayvan borç alma-

99).
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45. PAZARLIK VE ALIVERTE YASAKLANANEYLER

95. Abdullah b. Ömer (r.a.)'den: Resûiullah (s.a.v.): «çiniz-
den hiç kimse bakasnnsat üzerine sat yapmasn» bu-
yurdu. 120

y ^ . >
:
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(120) Buhar, Buyû, 34/58; Müslim, Buyû, 21/4, no: 7; eybanî, 784.
Bu öyle olur: Satc ile müteri bir maln fiyat üzerinde anlama sala-
dktan sonra henüz akit yapmadan, bir bakas müteriye: «— Ben aynen
böyle bir mal sana daha noksan bir fiyatla satarm, yahut bu fiyata daha
iyisini veririm» diyerek, birinci satcya zarar verir. öyle de olabilir:

Satc ile müteri bir fiyat üzerinde anlatktan sonra, baka bir kimse:
«—Ben bu mala daha fazla fiyat veriyorum» der, satc da ona satar.

Satc ile müteri fiyat kararlatrdktan sonra meydana gelecek olan bu
her iki ekil de Hanefiler'e göre tahrimen mekruh, afii, Maliki ve Hanbe-

malan bulunmad müddetçe açk artrma ile sat caizdir. (Cezîrî, el-

Fkh ale'l-Mezahibul-Erbea: c. 2, s. 277-278).
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96. Ebû Hureyre (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyurdu:
«Sat için pazara mal getiren kimseleri yolda (pazara girip

fiyatlar örenmeden mallarn almak için) karlamay-
nz. çinizden hiç kimse bakasnn sat üzerine sat yap-
masn. Bir mal satn almak istemediiniz halde, müteri
kztrmak için fiyat artrmaynz. ehirde oturan bir
kimse bir bedevi (krlarda ve vanalarda oturan) adna sat
yapmasn. 121 Develerin ve koyunlarn memesinde (müte-
rinin büyük görmesi ve çok zannetmesi için) sütü sala-
cak ekilde hazr brakmaynz. Bir kimse bu ekilde bir
hayvan alsa, onu sap durumu anladktan sonra iki ey-
den birini seçebilir: Ya olduu gibi kabul eder, yahut da bir

sâ' hurma ile birlikte geri verir.122»»
123

îmam Malik der ki: Resûlullah (s.a.v.)'in:

«— çinizden hiç kimse bakasnn sat üzerine sat
yapmasn» sözünün tefsiri udur: Satcnn, pazarlk yapmakta
olduu müteriye yönelip, paray tahsil artlarn, maln aypsz
oluunu ve onu satmak istediini gösteren dier eyleri saymaya
balad srada, baka bir kimsenin gelip müslüman kardeinin
pazarl üzerine yeni birpazarlk yaparak o mal almak istemesi-

dir. te yasaklanan budur. Yoksa sata arzedilen ve birçok kim-
se tarafndan pazarl yaplmakta olan bir mal hakknda pazar-
la itirak etmede—ki bu açk artrma olur— bir saknca yoktur.

Eer pazarla katlan insanlar onu ilk pazarlk yapan kimseye
brakrlarsa, o mal batla benzer bir fiyatla alnm ve satclarn
malna mekruh karm olur. Bize göre hüküm böyledir.

(121) Bu öyle olur: Taradan ehre mal getiren bir kimsenin maln ehirde bu-

lunan simsar (komisyoncu) alr, azar azar piyasaya sürer, insanlar
darla düer, böylece fiyat yükselir. Hanefilere göre bu, halkn muhtaç
olduu, piyasann darald bir zamanda yaplrsa tahrimen mekruhtur.
Bolluk zamannda ve insanlarn ihtiyac olmayan bir zamanda olursa

mekruh deildir. (Cezîrî, el-Fkh ale'l-Mezahibi'l-Erbea, c. 2, s. 276).

aracy kaldrmaktr. Hem de zamanmzda da olduu gibi, komisyoncular
fiyat ve maln miktarnda hile yapabilir, böylece köylü zararl çkar, tüke-

ten de mal daha pahalya alm olabilirler.

(122) Beraberinde verilen bir sâ hurma, salan sütün bedeli olarak veya çeki-
meyi ortadan kaldrmak için verilir. Bunun yerine, kymeti veya baka
maddeler de verilebilir. (Bâcî, el-Münteka, c. 5, s. 106).

(123) Buharî, 34 - Buyû 64; Müslim, Buyû, 21/4, no: 11.
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97. Abdullah b. Ömer (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.) Necei (al-

a olmad halde alc gibi davranarak maln fiyatm yükseltmeyi)

yasaklad.124

imam Malik der ki: Nece: Niyetin satn alma)

de bakalarnn da sana uyarak yüksek fiyat vermesi için

malna kymetinden daha fazla fiyat vermendir. 125

(124) Buharî, Buyû, 34/60; Müslim, Buyû, 21/4, no: 13.

(125) eybanî, 772.

Hanefilere göre bu durum, maln fiyat kymetinden fazlaya çkarsa tahri-

men mekruhtur. (Cezîrî, el-Fkh ale'l-Mezahibü'l-Erbeâ, c. 2, s. 273).



46. ALIVER HAKKINDAKDER HADSLER
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98. Abdullah b. Ömer (r.a.)'den: Bir adam126 Resûlullah

(s.a.vJe al verite aldandn anlatnca, Resûlullah (s.a.v.):

«—Al veri yaptn zaman: Aldatma127 yok, de» buyur
du.

îmam Malik der ki: Bu adam al veri yaparken: «Aldatma
yok» derdi. 128

jücj o>^; û;i lij . w r^î» jîu « yj-Jij juLi üji^
99. Said b. Müseyyeb der ki: Ölçü ve tartya riayet edilen bir

yere geldiin zaman, orada uzun zaman ikamet et, ölçü ve tartnn
noksan yapld bir yere geldiin zaman ise orada fazla durma.129

(126) Bu adamn Habban b. Münkz (ç.a.) olduu rivayet edilir. (Bâcî, el-Münte-

ka: c. 5, s. 108).

yok anlamndadr. Bu aldatma ve hile de, sadece bir mal pahal satmak
veya ucuza almak deil, ayn zamanda maldaki ayp ve kusuru gizlemek

demektir. (Bâcî, a.g.e., c. 5, s. 108).

(128) Buhar, Buyu, 34/48; Müslim, Buyû, 21/12, no: 48. Ayrca bkz. eybanî,
788.

(129) Zira ölçü ve tartya riayet edilen yerde iyilik, adalet ve bereket olur. Böyle

bir yerde uzun zaman kalan da hayr görür. Ölçü ve tartya riayet edilme-

yen yerde ise al veriin bereketi olmaz. Aksine hakszlk ve zulüm olur.

Bunlar da Allah'n azabna sebep olur. (Bâcî, a.g.e., s. 5, s. 109).
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100. Muhammed b. Münkedir der ki: «Allah, satarken az bir
kâra raz olan, alrken paray gönül honutiuuyla veren, borcunu
çabuk ödeyen ve borçlusunu sktrmayan insanlar sever.» 130

imam Malik der ki: Bir kimse deve, koyun, kuma, köle veya
say ile alnp satlan baka bir mal götürü usulü ile satn ala-
maz.131

(130) Buhar, (34-Buyû, 16), Mutarrif oluyla merfu olarak rivayet eder.

(131) Bunu biraz açklamak gerekir. Say ile satlan eyler ikiye ayrlr:
a) At, deve, koyun, köle ve dier hayvanlarla elbiseler gibi, vasflan muh-
telif olanlar ki, bunlar kabala (götürü) satmak caiz deildir.
b) Ceviz (eskiden say ile satlrd) ve yumurta gibi vasflan deimeyenler
ki, bunlar her ne kadar say ile satlan eylerden iseler de götürü ile sat-

mak da caizdir.
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mam Malik der ki: Bir kimse, baka birisine fiyatn tayin

edip, kendisi adna satmas için bir mal vererek: «Eer bunu söyle-

diim fiyattan satarsan, sana bir dinar—veya aramzda karar-

latrlacak baka bir ey— vereceim. O fiyata satamazsan hiç

bir ey vermem» dese bunda bir mahzur yoktur. Sataca fiyat ve

bu sat için verecei ücreti belirlemi ise, dieri de ayn fiyattan

satnca o ücreti alr. Satamazsa bir ey alamaz.

imam Malik der ki: Yine bir kimsenin dier bir kimseye: «Be-

nim kaçan kölemi veya devemi yakalayp getirebilirsen, sana u
kadar ücret veririm» demesi de böyledir. Bu bir ücrettir. Yoksa o

adam kiralama deildir. Eer kiralama olsayd, kaçan yakala-

yamaynca ücret vermemesi doru olmazd.

imam Malik der ki: Fakat bir kimseye mal verilip de, «— Bunu
sat, her dinar için sana u kadar ücret veririm» denilse, bu caiz de-

ildir. Çünkü maln fiyatndan düecek her dinar, onun alaca
ücretin de dümesi demektir. Bu da ne alacan bilemeyecei için

bir belirsizlik vardr. 132

îmam Malik'in caiz görmedii husus, ekseriyetle az olduu için kolayca

saylabilen, ölçü ve tart ile takdir edilemeyen eylerdedir. Yoksa ölçü ve

tart ile satlan eyleri götürü satmak da caizdir. (Bâcî, el-Münteka: c. 5, s.

110).

Ebû Hanife'ye göre, Mesela bir sürü koyunun her biri u fiyata veya bir

top kuman her metresi u fiyata diyerek satmak fasittir. Yalnz bu mese-

le, kuman ba taraf ile son tarafnn kymeti birbirinden farkl olduu
takdirde böyledir. Farkl olmazsa, Ebû Hanife'ye göre, yalnz bir metresi

için caizdir. mam Muhammed ile Ebû Yusufa göre ise, hepsi için geçerli-

dir. Dier üç mezhep imamna göre de hüküm ayndr. Koyun meselesine

gelince, ayn mecliste koyunlarn saysn örense bile, Ebû Hanife'ye göre

sahihe dönümez, fasit olarak kalr. Ama müteri ve satc her ikisi de raz
olursa, teâtî (konumadan alp vermek) suretiyle al veri akdi gerçekle-

ebilir. Say ile satlan eylerde de hüküm ayndr. mam Muhammed ve

Ebû Yusufa göre ise, bunlarn hepsi caizdir. Çünkü bu husustaki cehaleti

ortadan kaldrmak, müteri ile satcnn elindedir. (bn Âbidîn, Reddül-

Muhtar, c. 4, s. 540, Ibnu'l-Humam, Fethül-Kadir, c. 5, s. 475)

(132) Çünkü fiyat belli olmaynca, ii yapacak olann alaca ücret de belli ol-

maz. Ücretin belli olmamas ise, zaruret bulunmadkça caiz deildir.

(Bâcî, el-Münteka c. 5, s. 112).
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101. îmam Malik, bn ihab'a;

«— Bir kimsenin bir hayvan kiralayp da sonra daha fazla bir

ücretle bakasna kiraya vermesi hakknda ne dersin?» deyi sor-

du. O da:

«— Bunda bir mahzur yoktur» dedi.

(133) Maliki ve afiler'e göre, teslim almadan önce olsun, sonra olsun daha faz-

lasna baka birisine kiraya verebilir. Ebû Hanife'ye göre ise, böyle bir

hayvan veya bir ev kiralayan kimse, onu teslim almadan önce bakasna
kiraya veremez. Teslim aldktan sonra da kiralad fiyattan fazlasna ve-

remez. Ayn ücret üzerinden verebilir. (Bâcî, el-Münteka: c. 5, s. 114).
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KIRÂD 1 (SERMAYE-EMEK ORTAKLII) KTABI

(1) Krad: "Kard" kökünden gelen bir sözcüktür. Kelime anlam itibariyle, kes-

mek, mesafe katetmek manalarna gelir. Istlah anlam ise, bir tarafn ser-

maye, dier tarafn emekle katld ve zararn sermayeye ait olduu özel

artlarla kurulan bir kâr ortakldr. Buna mudarabe de denir. Hanefîler'e

göre.mudarib yani çalan kimse, sermaye sahibinin kârda ortadr. Onun
sermayesi de, ticaret için gezip dolamasdr. Sermaye kendisine teslim edi-

lince, emanet saylr. Çaltrmaya balaynca mal sahibinin vekili, kâr elde

edince de orta olmu olur. (Mavslî, el-lhtiyar: c.3, s. 19).
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1. Zeyd, babas Eslem'den öyle rivayet etti: Ömer b. Hattab
(r.a.)'n oullar Abdullah ve Ubeydullah (r.a.) bir ordu ile Irak se-
ferine çktlar. Dönülerinde Basra valisi Ebû Musa el-E'arî'ye

uradlar. Ebu Musa el-E'ârî (r.a.) onlar çok iyi karlad ve:

«— Size faydal olabileceim bir i gelse elimden mutlaka ya-
pardm» dedi. Sonra da:

«— Evet, burada hazineye ait biraz mal var. Ben onu Emiril-
Mü'minine (halifeye) göndermek istiyorum. Size borç olarak vere-
yim, onunla Irak'tan biraz mal alr, Medine'de satarsnz, ana
paray Halifeye teslim edersiniz. Yapacanz kâr da ikinize ait

olur.» dedi. Onlar da kabul ettiler. Ebu Musa el-E'ârî (r.a.) böyle
t ve Ömer b. Hattab (r.a.)'a mal onlardan almasn yazd.
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Abdullah ve Ubeydullah (r.a.) Medine'ye gelince aldklar mal
sattlar ve kâr saladlar. O mal Hz. Ömer (r.a.)'e verdiklerinde o:

«— Bütün ordu sizin gibi borç ald m?» diye sordu. Onlar da:

«— Hayr» dediler. Bunun üzerine Ömer b. Hattab (r.a.):

«— Ey Emiril-Müminin'in oullar, demek siz borç aldnz,
hem mal ve hem de kân ödeyiniz.» dediinde Abdullah sustu.

Ubeydullah ise:

«— Ya emirel müminin, bu kâr sana ait deil, çünkü bu mal,
noksanlasa veya helâk olsayd biz yine onu ödeyecektik» dedi.

Hz. Ömer (r.a.) tekrar:

«— Ödeyiniz» dediinde, Abdullah yine sustu, Ubeydullah ise

ayn ekilde kar çkt.2 Bunun üzerine Hz.Ömer (r.a.)'n mecli-

sinde bulunanlardan biri:

«— O mal krad (mudabere) yapsanz ey müminlerin emiri»
diye fikir beyan etti. Ömer (r.a.)'de:

«— Onu krad (mudabere) yaptm» dedi ve ana para ile kâr-
nn yarsn ald. Oullan Abdullah ve Ubeydullah (r.a.) da kânn
dier yansn aldlar.

i

2. Alâ b. Abdurrahman babas tarikiyle dedesinden rivayet
eder: Osman b. Affan (r.a.) Alâ b. Abdurrahman'n dedesine kân
aralannda müterek olmak üzere çaltrmak için krad (mudare-
be olarak bir mal, bir sermaye) verdi.

(2) Abdullah'n sükût etmesi, babasna kar bir sayg ifadesi olarak ona kar
çkmamasndan kaynaklanmaktadr. Ubeydullah'n cevap vermesi de delil

getirerek hakkn istemekti. Bundan sonra Hz. Ömer (r.a.)'m yine «Mal ve
kârn ödeyin» demesi, maldan elde edilen kârda sermaye sahibinin de hak-
k olduunu vurgulamak içindir. (Bâcî, eî-Münteka, c. 5, s. 150)

Halife Ömer'in, yanndaki adamn iaretini dinleyip aynen kabul etmesi
takdire ayandr. Bu da slam'da bir ahsn makam ne kadar büyük olursa

olsun halktan birinin iaret ve tenkitlerini dinleyip onu deerlendirmesi ge-

rektiini ifade eder. Dolaysyla, istiare ve tartmalarn önem ve faydasn
gösterir.
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3. îmam Malik der ki: Caiz olduu bilinen krad (mudarebe*
kâr ortakl), bir kimsenin arkadandan — sermaye zayi oldu-
unda— ödeme sorumluluu olmakszn3 çaltrmak üzere bir
mal almas eklinde olur. Kâr orta olan kimsenin, ortaklkla il-

gili olarak sefere çktnda yokluu esnasnda yiyecek ve giyecek
masraflar maln miktar ile orantl olarak israfa gitmeden o
maldan ödenir. Eer bu ticareti kendi memleketinde yapyorsa, gi-

yecek ve masraflar kendisine aittir, sermayeden verilmez.

îmam Malik der ki: Ortaklardan her birinin arkadana yar-
dm etmesinde bir mahzur yoktur.

(3) Çalan kimse, mal alr, çaltrr. Fakat maln helak olmasndan sorumlu
tutulmaz. Zarar mal sahibine ait olur. Çünkü çaltrmak üzere teslim ala-
nn yannda mal emanettir. Onu muhafaza etmesi gerekir. Fakat elde olma-
yan sebeplerle zayi olursa onu ödemekle yükümlü deildik *
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Yine mal sahibinin, mal verdii kimsenin satn ald mal-
dan artsz olarak birksmn satn almasnda da bir mahzur yok-
tur.4

îrham Malik- der ki: Bir kimse kölesi ile baka bir adama (kâr
aralarnda müterek olmak üzere) beraberce çaltracaklar bir

mal verse, bu caizdir, bir mahzuru yoktur. Çünkü kâr, kölesinin
mal olmu olur. Ondan vaz geçinceye kadar efendisinin olmaz.
Çünkü o, kazancnda yabanc bir kii mesabesindedir.

(4) Yalnz mal onun elinde biraz daha brakmak için bir hediye kabilinden veya
taksimden önce kârdan bir eyler almak gibi gayelerle olursa caiz deildir.

(Bâcî, el-Münteka, c. 5, s. 153).
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4. mam Malik der ki: Bir kimsenin dier birinde alaca olsa

da borçlu onun kendisine krad (çaltrmak için bir sermaye) ola-

rak braklmasn istese alacakl maln teslim almadkça bu mek-
ruhtur. Teslim aldktan sonra ise ister krad olarak verir, ister

vermez. Çünkü bunda mal sebebiyle borçluyu sktrma korkusu
vardr. O da mal artrmak üzere tehir edilmesini istemektedir.

mam Malik der ki: Bir kimse dier birine krad olarak, bir

mal verse de çalmaya balamadan Önce bir ksm helûk olsa,

sonra o mal çaltrarak kâr salasa ve çalan kir.se çalmaya
balamadan önce helâk olan maln dnda kalan ksm sermaye
yapmak istese, onun sözü kabul edilmez. Kârndan asl sermayeyi
tamamlamaya zorlanr. Sonra sermayeden artan ksm ortaklk
artlarna göre ikisine taksim edilir.
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îmam Malik der ki: Krad ancak altn veya gümüün aynnda
olur. Dier mallarla ticaret eyasnda olmaz. Nitekim reddi ho
olmayp durumu farkl olduu zaman caiz olmayan baz al ve-
riler de vardr* Faize gelince onun az da çou da hiç bir suretle
caiz deildir. Baka yerlerde caiz olan eyler de bu hususta caiz ol-

maz. Çünkü Allah Teâlâ, Kur'an- Kerimde öyle buyuruyor:

«Eer (faize) tevbe ederseniz sermayeleriniz yine sizin-
dir.(Böylece) ne hakszlk yapm, ne de hakszla uratl-m olursunuz. (Yani ne fazla alm olursunuz, ne de ek-
sik)»6

(5) Bu bir misal olarak söylenmitir. Yani kâr ortaklnda mekruh ve haram
olan eyler olduu gibi al verite de ayn ekilde mekruh ve haram olan
eyler vardr.

(6) Bakara: 2/279.
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5. imam Malik, krad olarak bir kimseye mal verip de benim
malmla ancak u mallan satm alacaksn diye art koan veya be-

lirterek u mal satm almayacaksn diyen kimse hakknda öyle
der: Bir kimse, sermaye verdii kiiye ismi ileu mal
van (muayyen bir mal veya hayvan) satn almayacaksn

u veya bu mallardan bakasn satn almayacaksn diye art ko-
mak mekruhtur. Ancak kendisinden bakasnn alnmamasn
emrettii mallar, çok bulunup yaz vek deimiyorsa, bunda da
bir mahzur yoktur.
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îmam Malik der ki: Bir kimse dier birine krad (sermaye) ola-

rak bir mal verip de ortandan ayr hususi bir kâr art ileri sür-

se, bir dirhem bile olsa, bu caiz deildir. 7 Ancak kârn yarsn
kendisi, yarsn veya üçte birini veya dörtte birini yahut da bun-

dan daha az ya da daha fazlasn arkada için art koarsa, bu
söyledii ey az olsun çok olsun bunlarn hepsi helâldir ve o müslü-

mann kâr ortakldr. Fakat kendisi için arkadann dnda
hususi bir kâr olarak; bir dirhem veya daha az bir eyi ayrp geri

kalan kârn aralarnda yar yarya olmasn art kosa, bu caiz ol-

maz. Müslümanlarn kâr ortakl, bu ekilde deildir.

(7) Çünkü art koulan miktar, belki kânn tamamn kapsayabilir. Böyle olun-

ca da dier ortaa bir ey kalmaz. Dolaysyla kimin ne alaca bilinemez.

Bu yüzden böyle bir art koulduu takdirde anlama fasid olur. (Bâcî, el-

Münteka, c. 5, s. 160).
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6. imam Malik der ki: Sermaye sahibinin çalandan ayr ola-

rak kendisi için kârdan hususi bir ey art komas caiz deildir.

Ayn ekilde çalann da kendisi için arkadandan ayr olarak

hususi bir kâr art komas caiz olmaz. Yine kâr ortakl ile bera-

ber al veri, kira, çalma, selem ve ortaklardan birinin arkada-

ndan ayr olarak kendisi için art koaca fayda salayan her-

hangi bir ey bulunamaz. 8 Ancak ikisi için de uygun olduu tak-

dirde, belirli Ölçüler dahilinde artsz olarak yardmlaabilirler.

Ortaklardan biri, arkadandan fazla olarak altn, gümü, bu-

na bunlardan bir ey girerse o kiralama olur. Kiralama ise, ancak

sabit ve belli bir ücretle yaplr. Mal alan kimse, mal almakla be-

raber, (ondan) mükâfat vermeyi art koamaz. Ortak ticaret ma-
lndan kimseye yardm edemez, kendisi için de bir ey alamaz.

Mal çoalnca, sermaye ayrldktan sonra kâr anlamalarna gö-

re taksim ederler. Eer mal kazanç salamam veya zarar etmi
ise, çalan kimseye kendisine harcadndan ve zarardan dolay

hiç bir ey lâzm gelmez. 9 Bütün bunlar mal sahibinin verdii ser-

mayeye aittir. Kâr ortakl, mal sahibi ile çalann (kârn taksi-

mi hususunda) raz olacaklar bir ekilde caizdir. Aralarndaki
kâr da yar yarya, üçte bir, dörtte bir, bundan daha az veya daha
çok olabilir.

imam Malik der ki: Mal krad olarak alan kimsenin, sermaye

sahibinin, sermayeyi çekmeden uzun yllar çaltrmay art ko-
mas caiz deildir. Mal sahibinin de ona, sen bu mal —zaman ta-

yin ederek—u kadar yl bana geri vermeyeceksin diye art ko-
mas da uygun deildir. Çünkü krad (mudarebe), belli bir zaman
için olmaz. 10 Fakat mal sahibi maln çaltracak kimseye verir

de onlardan biri bu ii brakmak isterse brakabilir. Mal sahibi de

(8) Yani bir akid, bunlarn hepsini kapsamna alamaz. Ayr ayr akid yaplmas
gerekir.

(9) Yani sermayenin ayrlp sahibine verilmesinden sonra taksim edilecek bir

kâr kalmazsa çalann ne lehine ne de aleyhine hiç birey yoktur. Eer za-

rar söz konusu ise çalana ödettirilmez. Çünkü o emanetçi sayldndan,
bunu ödemekle yükümlü deildir. Yine mal için yapt yolculuk esnasnda

yapt masraflar da ödemez.

(10) Hanefîler'e göre, mudarebeyi zamanla kaytlamak caizdir. Mesela, yaln
yaz veyak mevsiminde veya u kadar sene çalmasn, art komak gibi.

Bu müddet dolunca, ortaklk da sona ermi olur. (Cezîri, el-Mezahibul-Er-

bea, c.3, s. 51).
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maln alr. Eer mudarebe mal ile bir ticaret eyas satn alnm
ise, o mal satlp aynen önceki mala dönümedikçe sermaye sahibi
maln geri alamaz. Eer çalan kimse sermayeyi eya olarak iade
etmek istese o da bunu yapamaz. Ancak o eyay satar, sermayeyi
de ald gibi ayn (para) olarak iade eder.

•

îmam Malik der ki: Bir kimseye krad olarak sermaye veren
ienin o sermayenin zekâtnn özellikle kendi hissesine düen

kârdan ödenmesini art koamaz. Çünkü bunu art kounca his-
sesine ayrlacak kârdan kendisi için sabit bir fazlalk artkomu
olur. 11 Yine bir kimsenin ortaklk için sermaye verdii kimseye
yalnz filan kimseden mal satn alacaksn diye art komas caiz
deildir. 12 Çünkü o takdirde çalan ortak, belli olmayan bir üc-
retle i yapan bir ücretli durumuna düer.

îmam Malik, bir kimseye krad olarak bir mal verip de ona
(maln zayiinde) ödeme sorumluluunu art koan bir kimse hak-
knda der ki: Mal sahibinin, kradn esaslar ve müslümann geç-
mi adetleri dnda mal hakknda bir ey art komas caiz de-
ildir. 1 * Daman (ödeme sorumluluu) art üzerine mal artarsa,
bu sorumluluktan dolay kendisi hakknda kâr artm olur. Kâr
da aralarnda ödeme sorumluluu olmadan vermi gibi taksim
ederler. Eer mal telef olursa, onu çaltran kâr orta üzerinde

me sorumluluu art batldr.

îmam Malik der ki: Bir kimse dier birine krad (sermaye) ola-
rak bir mal verse de meyvesini veya neslini alarak, kendilerini mu-
hafaza etmek isteiyle sadece hurmalk veya hayvan satn almas-
n art kosa, bu caiz olmaz. Müslümanlarn kâr ortaklndaki
tatbikatlar, böyle deildir. Ancak bunlar satn alr, sonra da di-

er ticaret mallarnn satld gibi satarsa, bu caizdir.
•

(11) Ayn zamanda art kotuu miktar kârdan çkarldktan sonra, geriye ba-
ka mal kalmayabilir. Bu miktar, kârn hepsini kapsayabilir. Böyle olunca
da, çalann hissesine bir ey kalmaz. Bu durum bilinemiyecei için, böyle
bir art da caiz deildir. (Bâcî, eî-Münteka: c.5, s. 163).

(12) Ebû Hanife'ye göre ise, böyle bir art caizdir. Bu o kimsenin güvenilir birisi

olmasndan ileri gelir. Bunda da ortaklarn menfaati vardr.
(13) Kradda (kâr ortaklnda) çalan kimseye ödeme sorumluluu art ko-

mak- bu akdin fasit olmasn gerektirir. Çünkü bu akitte mal, çalann
elinde emanet saylr. (Bâcî, el-Münteka, c. 5, s. 164).
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îmam Malik der ki: Mudaribin (çalan ortan) sermaye

hibine mal hususunda bir hizmetçinin kendisine yardm etmesini

art komasnda bir mahzur yoktur. Yalnz o mal
hizmetini aarak baka ilerde ona yardmc olamaz.



300

6. TCARET MALLARINDA KÂR ORTAKLII
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7. îmam Malik der ki: Bir kimse dier birine kâr ortakl için

nakdi paradan baka bir mal veremez. Zira dier mallarda maka-
rada (kâr ortakl) olmaz. Çünkü ticaret mallarnda mukarada
ancak u iki ekilden biriyle olur: Ya mal sahibi arkadana: «Bu
mal al ve sat. Onun bedeli ile de baka mal satn al ve krad (mu-
darebe) olmak üzere onu da sat» demesiyle olur ki, bu durumda
mal sahibi kendisi için malnn satndan ve gerekli masraflarn-
dan bir fazlalk art komu olur. Yahut da: «Bu mal satn al ve

sat, sonra da benim için sana verdiim gibi bir mal satn al. Eer
bir ey artarsa, onu da aramzda taksim ederiz.» demesiyle olur.

Bu durumda da, belki mal sahibi çalana o mal revaçta iken ve

fiyat yüksek olduu bir zamanda vermi olur. Çalan da ".cuzla-



:UI I KlliAl) KITAM 301

d bir zamanda iade etmekle o mal üçte bir veya daha az bir

fiyatla satn alm olabilir. Böyle olunca da çalan, kârdan ken-
disine düen hissede maln fiatndan eksilen miktarn yars
kadar kazanç salam olur. Yahut da mal, fiyat düük olduu
bir zamanda alr. Elinde çoalncaya kadar çalr, sonra bu mal
pahalanr ve iade edecei zaman fiyat yükselir, onu satn almak
için elindeki maln hepsini verebilir. Böylece onun çalmas ve
gayreti boa gider. Bu ise bir belirsizliktir, doru deildir. Eer bu
bilinmeden yaplrsa, sermaye verilen kiinin o sat yapmas ve

çalmas hususundaki ücretine baklr ve ona
bu mal. nakde dönüsüo para olduu günden itibaren

ri muamele görür. 14

(14) Yani mal, çalann elinde para olarak bulunup, mudarebe akdine uygun
hale gelince akit tashih edilir. Öncesi için de, sermayeyi çaltrana ücreti

ödenir.
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7. KÂR ORTAKLIINDA KRALAMA
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8. îmam Malik der ki: Bir Ai/nse di£er 6irzne krad (sermaye)
olarak bir mal verse, o da bununla bir eya satn alarak ticaret ya-
paca bir beldeye götürse, orada da fiyatlar düse ve satnca za-
rardan korksa da kira ödeyip baka bir beldeye naklederek yine
zararna satsa ve kira asl maln hepsini kaplasa, eersatt mal
kiray karlarsa yaplacak baka bir ey yoktur. Eer kira masra-
f sermayeden fazla tutarsa, eksileni sermaye sahibi deil, paray
çaltran öder. Çünkü mal sahibi, ona sadece malnda ticaret
yapmasn emretmiti. Fazla kiradan dolay bir ey ödemez. Eer
mal sahibinden böyle bir ey istenecek olsayd, sermaye olarak ver-
dii maln dnda üzerinde bir borç olmu olurdu ki, çalan or-
tak sermaye sahibine böyle bir ey yükleyemez.
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8. KÂR ORTAKLIINDA YETKSN AMAK
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9. imam Malik der ki: Bir kimse, dier birine krad (sermaye)
olarak bir mal verir, o da bu mal çaltrarak kâr eder sonra bu
maln kâr ile veya o mal ile bir cariye satn alarak birleme yapar
ve bu cariye ondan hamile olur, sonra da mal eksilirse (zarar eder-
se), eer mal varsa, cariyenin kymeti o maldan alnr. Maln, ek-

sii de ödettirilir. Mal ödendikten sonra fazlalk kalrsa, ilk ortak-
lk üzerine aralarnda taksim edilir. Eer kâfi miktarda mal bu-
lunmazsa, cariye satlr ve kymetinden mal ödenir.

bir mal alsa, bu mal ister kârla satlsn ister zararla, isterse de sa-
tlmasn sermaye sahibi muhayyer olur. O mal almak isterse, alr
ve borcunu öder. Almak istemezse, sermayeyi çaltrann kendi
yanndan ilâve ettiini de hesaba katarak kâr ve zararda o maln
bedeline hissesi orannda ortak olur.

îmam Malik der ki: Bir kimse, dier birinden krad olarak bir
mal alsa da baka birisine verse, o da sahibinin izni olmadan o
mal çaltrsa birinci mudarp mal öder. 16 Eer mal zarar eder-
se, zarar ona aittir. Kâr ederse, mal sahibi art kotuu kâr alr.
Sonra da çalan mudarp, geri kalandan art kotuu miktar
alr.

îmam Malik der ki: Bir kimse elinde bulunan krad (serma-
ye)'dan kendi kendine borç para çekerek kendi hesabna bir eya
satn aldnda, eer kâr ederse, artlarna göre aralarnda tak-
sim ederler. Zarar ederse, kendisi öder.

îmam Malik der ki: Bir kimse, dier birine krad olarak bir

mal verse, o da bu maldan biraz borç alarak kendisi için bir eya
satn alsa, mal sahibi muhayyer olur. Dilerse, sermayesine göre o
mala ortak olur, dilerse ortana brakarak ondan bütün serma-
yesini alr. Bu hususta hakszlk yapanlarn hepsine kar böyle
muamele edilir.

(15) Çünkü sahibinin izni olmadan mal baka birisine vermekle yetkisi dna
çkm saylr. Bundan dolay da zarar ödemesi gerekir. (Mütercim).

/
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9. KÂR ORTAKLIINDA CAZ OLAN MASRAFLAR
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10. îmam Malik der ki: Bir kimse, dier birine krad olarak bir

mal verdiinde, eer o mal masrafkaldracak kadar çok olursa ve

çalan da o mal için yolculua çkarsa, ondan yiyebilir ve maln
miktar ile mütenasip olarak normal ekilde giyinebilir. Mal çok

olup da korumaya gücü yetmezse, kendisine yardm edecek birisi-

ni kiralayarak ücretini o maldan ödeyebilir. Kendisinin yapma-
mas ve bakasna yaptrlmas gereken baz iler olabilir. Alacak-

larn tahsili, eyann ambalaj ve nakli gibi. Sermayeden bunlar
yapacak birini de kiralayabilir. Fakat ailesinin yannda ikamet
ediyorsa—ticaret için sefere çkmadkça— sermayeden yiyecek ve

giyecek paras çekemez.

tmam Malik derki: Bir kimse, dier birisine krad olarak bir

mal verse, o da hem o mal, hem de kendi malyla birlikte (ticaret

için) yolculua çksa, masrafn hisselerine göre her iki maldan
karlar.
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10. KÂR ORTAKLIINDA CAZ OLMAYAN MASRAFLAR
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11. îmam Malik der ki: Bir kimsenin yannda krad mal bu-

lunsa, ondan yiyecek ve giyecek masraflarn karlar. Fakat o
maldan hiç bir eyi hibe edemez. Dilenci ve benzeri kimselere vere-

mez ve hiç kimseyi de onunla mükâfatlandramaz. Ama bir toplu-

lukla beraber bulunur da onlar birer yiyecek getirir, o da bir yiye-

cek getirirse öbürlerine bir ikramda bulunma kast olmad
müddetçe bu caiz görülür. 16 Eer mal sahibinin izni olmadan
böyle bir eye yönelirse, ondan helâllik istemesi gerekir. Helâl
ederse, bir ey lâzm gelmez. Helâl etmezse, sarfettii eyin mislini

ona ödemesi gerekir.

(16) Çünkü, ekseriyetle beraber yolculuk yapan yol arkadalar, yemeklerini de

beraber yerler. Bu bakmdan normal snr amad müddetçe, bunda bir

mahzur yoktur.
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12. imam Malik der ki: Bize göre üzerinde ittifak edilen husus
udur: Bir kimse di/r birine krad olarak bir mal verir, o da bu-

nunla bir eya satn alarak veresiye satar ve kâr eder, sonra da ala-

can teslim almadan önce ölürse, varisleri istedikleri takdirde, o
alaca teslim alabilirler. Eer bu hususta emin iseler, babalarna
art koulan kâr onlarn hakkdr. Eer o alaca istemeyi ho gör-

mezler, mal sahibi ile borçluyu babaa brakrlarsa, onu istemek-

le mükellef tutulmazlar. Yani onu, mal sahibine havale ettikten

sonra, kâra ve zarara karmazlar. Eer o alaca tahsil ederlerse,

babalar için art koulan kâr ve nafaka kendilerine ait olur. Çün-
kü onlar, bu hususta babalarnn vekili saylrlar. Eer onlar bu
hususta güvenilir deillerse, güvenilir ve emin birini getirebilir-

ler. O, bütün mal ve kazanc tahsil edince, babalarnn hakkna
sahip olurlar.

mam Malik der ki: Bir kimse, dier birine çaltrmak üzere

sermaye olarak bir mal verse, bu hususta veresiye satt eyler
hakknda ödeme sorumluluu vardr. Eer veresiye satacak olur-

sa, mal sahibine öder. 17

(17) Bu sorumluluk, mal sahibi ona veresiye satmamay art kotuu ve bu sa-

tta zarar olduu zaman söz konusudur. Çünkü mudarib, burada yetkisi-

ni am olur. Eer bu satta kâr olursa, artlarna göre aralarnda tak-

sim edilir. Çünkü veresiye satmasyla yetkisiniam olmas, kârdaki hak-

kn düürmez. (Bâcî, el-Münteka, c.5, s. 176).
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12. KÂR ORTAKLIINDA SERMAYE SAHB ADINA MAL
ALIP SATMAK18
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13. îmam Malik der ki: Bir adam, kâr orta yaparak sermaye
verdii kimseye, ayrca ödünç para verebilir. Ondan ödünç de ala-

bilir. Kâr orta, kâr almakszn sermaye sahibinin hesabna mal
alp satabilir. Ortakln gerektirmedii karlkl yardmlama
srfdin kardeliinin icab olacak, her iki tarafn da ard düünce-
leri olmayacak, bu gibi yardmlamalar ortakl kurarken art
koulmayacak ve mal sahibinin ortamn iini görmezsem ser-

mayemi çaltrmaz, iade eder, kâr ortann da, ortamn iini
görmezsem sermayesini çeker, endieleri olmayacak. Aksi halde,

yukardaki yardmlamalar yersiz olur. lim erbab, bu gibi ard
düünceli yardmlamalara müsaade etmemilerdir.

(18) Istlahta «Bidaa» denilen bu i öyle olur: Sermaye ile kâr bir tarafa ait olur.

Dier taraf için, yalnz çalmak art koulur. Ona kârdan bir ey verilmez.
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14. Bir adamdan borç aldktan sonra, o maln kendisinde k-
rad (sermaye) olarak kalmasn isteyen bir adam hakknda mam
Malik der ki:

Maln ondan almadkça bunu uygun görmüyorum, aldktan
sonra ise ister sermaye olarak verir, ister elinde tutar.

mam Malik der ki: Yine bir adam, baka birisine sermaye
olarak bir mal verir (o da bir müddet çaltktan sonra) kâr ederek,

sermayenin çoaldn haber verir ve onu üzerine borç olarak yaz-
masn isterse, bunu da ho görmüyorum. Ancak maln aldktan
sonra, ister ona borç verir, isterse vermez. Bu, o maln eksilmi
olup da çalann o eksii tamamlamak için mal ödemeyi gecik-

tirmek istemesi korkusundan dolaydr. Çünkü bu mekruhtur,
doru olmaz.
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14. KÂR ORTAKLIINDA MUHASEBE
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15. îmam Malik dor ki: Bir kimse baka birine krad olarak bir

mal verse, o da çalarak kâr etse ve sermaye sahibinin bulunma-d bir srada kârdan kendi hissesini almak istese, mal sahibi ol-

madkça hiç bir ey almas caiz deildir. Taksim edilmesi esnasn-
da, mal ile beraber hesaplanmayan bir ey alacak olursa, onu öde-

mek zorundadr.
Sermayedar ile çalan ortan, mal yanlarnda olmadan he-

saplaarak birbirlerinden ayrlmalar caiz deildir. Mal sahibi

önce sermayesini alr, sonra da kâr anlamalarna göre taksim
ederler.

tmam Malik der ki: Borçlu bir kimse ald sermaye ile bir mal
satn alsa ve alacakllar da onu arayp sermayedarn olmad
bir beldede elinde fazlal belli olan kârl bir mal ile yakalayarak
maln satlmasn ve kârdan ona düecek hisseyi almak isteseler,

bu durumda, mal sahibi gelip sermayesini aldktan sonra kân an-

lamalarna göre taksim edinceye kadar o kârdan hiç bir ey ala-

mazlar.

îmam Malik der ki: Yine bir adam, dier birine sermaye ola-

rak bir mal verir, o da ticaret yaparak, kâr elde eder. Sonra serma-

yeyi ayrr, kâr da taksim ederek kendi hissesini alr ve sermaye
sahibinin hissesini de sermayeye katar ve bunu ahitler huzurun-
da da yaparsa, mal sahibi huzurda olmadan kâr taksim etmek
caiz deildir. Mal sahibi sermayesini alp, geri kalan anlamala-
rna göre taksim edinceye kadarbir ey almsa, onu iade eder. 19

imam Malik der ki: Bir kimse baka birine sermaye olarak bir

mal verse, o da o mal çaltrp mal sahibine: «Kârdan senin his-

sen budur. Bu kadar da kendime aldm. Sermayen de tam olarak

yanmdadr.» dese, bunu ho karlamam. Maln tamam hazr
olur, mal sahibi kendisiyle hesap görür, sermaye meydana çkar, o

da tam olarak kendisine ulaacan bilir, sonra kâr aralarnda
taksim ederler. Bundan sonra da, mal ona ister verir, ister ver-,

mez. Maln hazr olmasnn gereklilii, çalann onu eksiltmi ol-

mas ve bu yüzden de kendisinden alnmamasn ve elinde brakl-
masn istemesi endiesinden dolaydr.

(19) Hanefîler'e göre de, mal sahibi sermayesini almadan önce kârn taksim

edilmesi doru olmaz. Eer taksim edilirse durdurulur. Yani mal sahibi,

sermayesini alrsa, sahih olur. Aksi takdirde, taksim ilemi batl olur. a-
fii'lere göre ise, sermayenin tesliminden önce de kâr taksim edilebilir. An-

cak ticaret eyalarnn tamamen satlp sermayenin nakde dönümesin-
den önce taksim edilemez. (Cezîrî, el-Fkh ale'l- el-Mezahibu'l-Erbea, c.3,
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15. KÂR ORTAKLIIYLALGLÇETL MESELELER
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16 mam Malik der ki: Bir adam, dier birisine sermaye ola-

rak bir mal verir, o da bununla bir eya alr da sermayedar o eya-

nn satlmasn ister, mal alan da «satmay uygun görmüyorum»
der ve böylece aralarnda ihtilafçkarsa, hiç birinin sözüne bakl-

maz. O eya hakknda tücrübesi olan ve bu iten anlayan bilirkii-

lere sorulur. Eer satlmasn uygun görürlerse, eya satlr. Bek-

letilmesini uygun görürlerse bekletilir.

îmam Malik der ki: Bir kimse bakasndan sermaye alarak

çaltrsa, sonra sermayedar maln sorduunda: «Tam olarak

benim yanmda» diye cevap verse, maln almak istediinde de:

«Benim yanmda o maln u kadar zarar etti. Fakat mal yanm-
da brakman için öyle dedim» dese, önce yannda olduunu ikrar

ettikten sonra inkâr etmesi fayda vermez. Kendisi hakkndaki ik-

rar üzerine mal (tamamen) alnr. Ancak maln zarar ettiine da-

ir sözünü destekleyecek bir delil getirirse, ona göre hareket edilir.

Herhangi bir delil getiremezse, önceki ikrar ile mal alnr.
nkârn kendisine bir yarar olmaz.

imam Malik der ki: Yine ayn ekilde: «Sermaye ile u kadar

«Ben o sermaye ile hiç bir ey kazanmadm. Ancak sermayeyi elim-

de brakman için öyle söyledim» dese, bunun da bir yarar olmaz.

krar ettii ekilde mal kendisinden alnr. Ancak sözünü ve doru
söylediini destekleyecek bir delil getirirse mal tamamen ödemesi

gerekmez.



314 MAM MALIK I MUVATTA

îmam Malik der ki: Bir adam, birisine sermaye verse o da bu-

nunla kâr elde etse, sonra çalan ortak ona: «Sen bana kârn üçte

ikisi benim olmak üzere, sermaye verdin.» dese, mal sahibi de:

«Ben sana üçte biri senin olmak üzere sermaye verdim dese, paray
çaltrann sözü—o muhitin ortaklk kurallarna uyuyorsa, ken-

disine yemin de ettirilerek— kabul edilir. Uymuyorsa, dedikleri

kabul edilmez, benzeri ortaklk usulüne göre hareket edilir.

îmam Malik der ki: Bir adam, dier birine krad olarak yüz
dinar verse, o da bu parayla bir mal satn alsa, sonra bedelini öde-

mek istediinde para çalnmsa, sermaye sahibi: «Mal sat. Sahi-

bine bedelini öde. Fazla kalrsa benim, eksilirse sen tamamlarsn.
Çünkü paray sen zayi ettin.» der, borçlu da «Eksileni ödemek sa-

na aittir. Çünkü ben o mal senin verdiin para ile satn aldm» di-

yecek olursa, bu durumda çalan ortan satn ald maln para-

sn satcya ödemesi gerekir. Sermaye sahibine de: «stersen, yüz
dinar mudaribe (çalana) öde, satn alnan mal aranzda müte-
rek olsun ve önceki yüz dinar gibi imdiki de sermaye saylsn,
istersen, o maldan ilgini kes» denir. Eer yüz dinar kâr ortana
verirse, ilk ortaklk artlarna göre, bu da bir ortaklk olur. Ver-

mezse, mal sermayeyi çaltrana kalr, bedelini de o öder.

îmam Malik der ki: ki kâr orta birbirinden ayrldnda ça-

lann elinde kalan kulland eski kaplar ve elbiseler gibi ky-
metsiz ve deersiz eyler çalana aittir. Bunlarn geri verilmesine

dair hiç kimsenin fetva verdiini duymadm. Bunlardan ancak
kymeti olan eyler iade edilir. Hayvan, deve ve keçi gibi ismi ve

kymeti olan eylerden elinde kalanlar iade etmesini uygun görü-

yorum. Fakat bunlardan dolay sahibinden helâllik alrsa iade et-

mez.
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MÜSAKAT (BAHÇE ve AAÇ ORTAKLII) KTABI1

(1) Müsâkât: Lügatta sulamak, su vermek, tarlasn veya bahçesini bakcya
vermek, manalarna gelir. Istlahta ise, bir taraftan aaçlar, yani bir sene-

den fazla yerde kalan bitkiler, dier taraftan da bunlar sulama ve yetitir-

me gücünün ortaya konulmasiyle meydana gelen bir ortaklk çeididir. Bu
ortaklkta, çalan kimse, yetitirdii aaçlarn mahsûlünden bir ksmn,
aralarnda kararlatracaklar bir nisbet dahilinde ortaklk pay olarak alr.
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1. Said b. Müseyyeb'den: Resûlullah (s.a.v.) Hayber'i fethetti-

i gün Hayber yahudilerine:

«—Aziz ve celil olan Allah'n sizi burada ikamet ettirdi-

i gibi, bahçelerinizin mahsulü olan meyveler (hurmalar)
sizinle aramzda müterek olmak üzere ben de sizi burada
(yerinizde) brakyorum.» dedi.3

Said b. Müseyyeb diyor ki: Resûlullah (s.a.v.), Abdullah b. Ra-
vaha (r.a.)'y gönderirdi. O da aaçlardaki ya hurmann miktar-
n tahmin eder, sonra onlara:

«— sterseniz size kalsn (bize düen hissenin parasm verir-

seniz), isterseniz (bize düeni) hurma olarak alrm.» derdi.

Onlar da o hurmalar alrlard. 4

(2) Müsâkat: Ebû Yusuf, mam Muhammed ve dier üç mezhep imamna göre

sahihtir. Fetva da buna göre verilmitir. mam Azama göre ise caiz deildir.

(Dâmâd Mecmaül-Enhür: c. 2, s. 398).

(3) bn Abdilber der ki: Bütün Muvatta ravileri, çou tbn ihab ravileri mürsel
olarak rivayet etmilerdir. Bkz. eybanî, 831.

(4) Bu hadisi eriften anlaldna göre, fetihten sonra hurmalar Resûlullah

(s.a.v.) ile müslümanlara ait olmutur. Onlara buralar müsâkât yoluyla ve-

rilmitir. Böylece, çalmalarna karlk, hurmalarn bir ksm kedilerine

braklmtr. Miktar tahmin edildikten sonra onlara braklmas da sat
yoluyla olmutur. Çünkü onlar rutab (yani ya) iken yemek veya satmak is-

tiyorlard. Ashab ise ancak temr (kuru hurma) olarak alyorlard. (Bâcî, el-

Münteka, c. 5 s. 118-120)
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2. Süleyman b. Yesar'dan: Resûlullah (s.a.v.), Abdullah b Ra-
vaha (r.a.)'y Hayber'e gönderirdi. O da yahudilerle aralarndaki
ya hurmann miktarn tahmin ederdi. Onlar kadnlarnn süs
eyalarndan onun için biraz süs eyas topladlar ve:

«— Bunu al, taksim esnasnda bize göz yum ve bizim lehimize
davran» dediler. Abdullah b. Ravaha (r.a.) da:

«— Ey yahudi topluluu, Allah'a yemin ederim ki, siz bana gö-

re Allah'n en çok buz ettii mahluklardansnz.5 Ama bu (davra-
nnz) beni size kar zulüm ve hakszlk yapmaya sevk etmeye-
cektir. Bana vermek istediiniz rüvet ise kesin olarak haramdr.

(5) Bununla onlarn küfrünü ve Resûlullah (s.a.v.)'e kar olan dümanlklarn
kast etmitir. Nitekim Allah Teâlâ, bununla ilgili olarak öyle buyuruyor:
«iman edenlere dümanlk bakmndan Yahudilerle Allah'a e ko-
anlar insanlarn en iddetlisi bulacaksn.» (Maide: 82).
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Biz onu yemeyiz.» dedi. Bunun üzerine onlar da:

«— Yer ve gökler ite böylece ayakta durur.»6 dediler.7

îmam Malik der ki: Bir adam, içersinde bo arazi bulunan
hurmaln bakcya verdiinde, bakclk iini yapan kimsenin o
bo yerde yapaca ziraat kendisine ait olur.

Arazi sahibi, bo yerde onun kendisi için ziraat yapmasn
art koarsa, bu doru olmaz. Çünkü çalan adam, aaçlar arazi

sahibi için yetitirir. Bu ise, fazladan yapaca bir i olur.

Eer ziraatin aralarnda ortak olmasn art koarsa tohum,
sulama ve çalma gibi masraflarn hepsi çalan adama ait oldu-
u takdirde, bunda bir mahzur yoktur. Ama çalan, mal sahibine

tohum sana ait olacak diye art koarsa, bu caiz olmaz. Çünkü bu
takdirde, mal sahibine kar bir fazlalk art komu olur. Müsa-
kat ise, bütün nafaka ve masraflar çalana ait olmak üzere ger-

çekleir. Mal sahibine bunlardan hiç bir ey yüklenmez. Bilinen
müsakatn ekli budur.

îmam Malik der ki: ki kii arasnda ortak olan bir su gözesi-

nin (veya kuyusunun) suyu kesildiinde onlardan biri onu yap-
mak ve iletmek istese, dieri de: »Yapacak bir ey bulamyorum.»
dese, bu durumda iletmek isteyene: «Sen yap ve masraflarn da
karla. Suyun hepsi senin olur. Ortan senin harcadn masra-
fn yarsn getirinceye kadar onunla bahçe sularsn. Yaptn
masrafn yarsn getirince sudan hissesini alr.» denilir. Burada
suyun hepsi, masraflar karlad için birinci adama veriliyor.

Eer çalmas neticesinde bir ey elde edemezse, dieri de masraf-
tan herhangi bir ey ödemez. 8

îmam Malik der ki: Bütün nafaka ve masraflar bahçe sahibi-

ne ait olur, çalan da yapt iten baka bir eye karmaz ve mey-
velerin bir ksmndan ücretini alrsa, bu doru olmaz. Çünkü belli

(6) Bütün muvatta rivayetlerinde mürseldir.

(7) Bununla hakk itirafetmi olmalar muhtemeldir. Bunu da kendilerine ge-

leceini zannettikleri cezadan kurtulmak ve onun sözüne döndüklerini,
yaptna raz olduklarm göstermek için söylemilerdir. (Bâcî, el-Münteka,
c. 5,3.121).

(8) tte bu yüzden de suda hak sahibi olmaya dierinden daha layktr. O da

nr.
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bir ey tayin edip de onun üzerine çalmadkça, ücretinin ne ka-

dar olacan bilemez ve azm alacak çok mu alacak tayin edemez.

îmam Malik der ki: Hiçbir sermaye sahibinin veya bahçesini

bakcya veren kimsenin, o maldan ve o hurmalktan bir ey istis-

na etmesi (yani u ii sadece benim için yapacaksn demesi) caiz

deildir. Çünkü o zaman, ücretle çalan bir içisi olur. Meselâ:
Benim için u kadar hurmalkta çalp sulama ve yetitirmen
üzere, bahçemi sana bakcla veriyorum veya sana vereceim
mudarebe malndan olmayan on dinar (kâr bana ait olmak üze-

re) çaltrman artyla u kadar sermaye veriyorum dese, bu do-
ru deildir. Caiz olmaz. Bizdeki durum böyledir.

îmam Malik der ki: Müsakatta bahçe sahibinin çalana art
komas caiz olan âdetler; bahçe duvarlarn çevirmek, su gözele-

rini temizlemek, kanallar syrmak, hurmalar slah etmek, kök-

leri temizlemek, meyveleri toplamak ve benzeri eylerdir. Bahçede
çalana, anlamalarna göre meyvelerin yars, daha az veya faz-

lasn vermek art koulabilir. Ancak asl arazi sahibi kuyu kaz-

mak, su gözesi açmak gibi çalann yapaca yeni bir i art koa-
maz. Fidann kendi yanndan getirecei bir aaç dikmesini ve bü-

yük masraf gerektiren bir su havuzu yapmasn da art koamaz.
Çünkü bu, bahçe sahibinin herhangi bir insana; meyveler büyü-

yüp satlmas helâl olmadan önce: «u bahçemdeki meyvelerin ya-

rsna benim için buraya bir ev yap, yahut bir kuyu kaz, yahut bir

su akt, veyahut da herhangi bir i yap.»demesi gibi ki, bu da ol-

gunlamaya balamadan önce meyveleri satmak olur. Halbuki
Resûlullah (s.a.v.), olgunlamaya balamadan önce meyvelerin
satlmasn yasaklamtr.

îmam Malik der ki: Meyveler olgunlamaya yüz tutup satl-

mas helâl olduktan sonra bir adam dier birine: «Bu bahçedeki
meyvelerin yarsna bana u ileri yap.» dese bunda bir mahzur
yoktur. Bu durumda onu belli bir ücretle çaltrm olur. O da onu
görmü ve kabul etmi olur. Ama müsakata gelince eer bahçede
meyve yoksa veya az olur ya da bozulursa (çalan) bundan baka

Amele ise ancak belli bir ücretle çaltrlr. Ücretli

bir çeit al veri saylr. Çaltran ondan iini

satn alm olur. Aldanma olunca bu doru olmaz. Çünkü Resû-

lullah (s.a.v.) aldanma ve aldatma olan alverii yasaklamtr.
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îmam Malik der ki: Bizdeki sünnete göre müsakat, bütün hur-
ma, zeytin, eftali aaçlar ile üzüm asmalarnda ve benzeri ey-
lerde caizdir. 9 Herhangi bir mahzuru yoktur. Mal sahibi meyvele-
rin yarsn, üçte birini, dörtte birini veya bunlardan daha az ya da
fazlasn almak üzere anlaabilir.

imam Malik der ki: Yine müsakat ziraat bitkilerinde de caiz-

dir. Ziraat bitkileri yerden çkp yükseldiinde sahibi sulamaktan
ve çalp yetitirmekten aciz olunca, bunlar da ortakla verilebi-

lir, caizdir. Helâl olan eylerden birinde meyveler olgunlap geli-

erek satlabilecek duruma gelince, artk ondan müsakat yapl-
maz. 10 Böyle bir durumda müsakat ancak gelecek yl için yaplr.
Satlmas helâl olacak durumdaki meyvelerde yaplacak müsa-
kat ise kiralama olur. Çünkü bu durumda bahçe sahibi ile olgun-
laan meyveler hakknda onlar korumak ve toplayp kesmek için

müsakatyapm olur. Bu da mal sahibinin ona (ücret olarak) ve-

recei bir para mesabesindedir. Buna da müsakat denmez. Müsa-
kat ancak aaçlarn budanmas ile meyvelerin olgunlamaya yüz
tutmas arasndaki zamanda yaplr.

îmam Malik der ki: Bir kimse meyveler olgunlap satlacak
duruma gelmeden önce bahçesini ortaa verse, bu müsakat oldu-u gibi, caizdir.

îmam Malik der ki: Bo bir arazinin müsakat yoluyla ortaa
verilmesi caiz deildir. Bunu sahibi para ve benzeri belli bir
kymet verebilir. Ama bir adamn bo olan arazisini oradan kar-l kiraya çkarlacak ürünün üçte biri veya dörtte biri karln-
da kiraya vermesi halinde bunda belirsizlik olabilir. 11 Çünkü
ziraat ürünleri bir kere az olur, bir kere çok olur. Bazan da tama-
men helak olur. Böyle olunca danrazi sahibi arazisini kiraya vere-

(9) afilere göre, müsâkât sadece hurma ile üzümde caizdir, dierlerinde caiz

deildir. Hanefilere göre ise, yerde bir sene veya daha fazla kalan bütün bit-

kilerde caizdir, bunlar ister meyveli olsun ister olmasn fark etmez, (el-

Fkhu al-Mezahibül-Erbea, c. 3, s. 25 ve 28)

(10) Çünkü müsâkât bakasnn bahçesine emek vererek meydana getirecei
mahsule ortak olmaktr. Meyveler olgunlap satlacak duruma gelince,

emek ve hizmete lüzum kalmad için, müsakatn bir anlam olmaz.

(11) Bo bir araziyi ondan elde edilecek eylerin bir ksmna karlk kiraya ver-

mek, Mâlikilerce caiz deildir. Ebû Hanife'ye göre ise caizdir. (Bâcî, el-

Münteka, c. 5 s. 132).
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bilecei belli bir kiray brakarak, tamamlanp tamamlanmaya-
cam bilmedii belirsiz olabilecek bir i alm olur. Bu ise mek-
ruhtur. Çünkü bu bir adamn, bir yolculuk için belli bir ey kar-
lnda bir ücretli tutup, sonra da ona: «Sana ücret olarak bu sefe-

rimde kazandmn onda birini vereyim mi?» demesi gibidir ki,

bu caiz olmaz.

imam Malik der ki: Bir adamn ücretle çalmas, arazisini ve

gemisini kiraya vermesi, ancak bizzat kendi alaca belli bir ücret-

le olabilir.

katn fark olmas undan ileri gelir: Hurmann sahibi meyveleri

olgunlancaya kadar satamaz. Arazinin sahibi ise orada hiç bir

ey olmad, yani bo olduu halde kiraya verebilir.

mam Malik der ki: Hurmalklar da üç sene, dört sene ya da
daha az veya daha fazla süre ile müsakat yoluyla ortaa verilebi-

lir.

Benim duyduum budur. Dier aaçlar da hurma gibidir.

Onda caiz olan, dierinde de caizdir.

mam Malik der ki: Müsakat yoluyla bahçesini veren kimse,
kar taraftan fazla olarak altn, gümü, yiyecek veya baka hiç

bir ey alamaz. Bu, doru deildir. Yine ayn ekilde çalan da
bahçe sahibinden böyle bir ey alamaz. Aralarndaki bu ziyadelik

caiz deildir.

mam Malik der ki: Ayn ekilde, kâr orta da bu durumda-
dr. Müsakat veya mudarebeye ziyadelik girince ücret olur. Bunla-
ra ücret girince de, doru olmaz. Kâr olup olmayaca yahut az m,
çok mu olaca bilinmeyen, belirsizlik olabilecek bir yerde ücretle

çalmak ise caiz deildir.

îmam Malik der ki: Bir adam, içerisinde hurma, üzüm asmas
ve benzeri aaçlar bulunan bir arazisini müsakat yoluyla baka-
sna verdiinde, orada bo araziler de bulunsa, eer o boluklar

asla tabi ise ve asl arazi de orann büyük bir ksmn veya çoun-
luunu tekil ediyorsa, orada müsakat yaplmasnda bir mahzur
yoktur.

Meselâ, hurmalk üçte iki veya daha fazla olsa da, bo ksm
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üçte bir veya daha az bulunsa, bu takdirde boluk asla tabi olur.

Bo arazide hurma, üzüm asmas ve benzeri aaçlar bulunsa ve

burada asl arazi üçte bir veya daha az olsa da, boluk üçte iki veya

daha fazla olsa, o zaman kiraya vermek caizdir. Müsakat ise caiz

deildir. çersinde boluk olan aaçl araziyi müsakat yoluyla
ortaa vermek, içersinde az aaç bulunan bir bo araziyi kiraya

lnda satmak, kal ve içersinde altn bulunan bir yüzük veya
gerdanl dinarkarl satmak, insanlarnyapt ilerdendir.
nsanlarn yapmakta olduu bu al veri caiz olarak devam et-

mektedir. Bu hususta u kadar olunca haram olur, ondan az olun-

ca helâl olur diye bunu açklayan bir ey (eri bir delil) gelmedi.12

sus udur: Altn ve gümü içinde bulunduu eye tabi olursa, sat-
caizdir. Meselâ klcn demiri, yüzük ka veya mushafn kyme-

tinin üçte iki veya daha fazla olup, altn ve gümü süslemelerin

kymetinin ise üçte bir veya daha az olmas gibi, 1 *

(12) Yani caiz olup olmamasnn hududunu tayin eden
.

Üçte bir ölçüsü de alimlerin içtihadyla beyan edilmitir. (Bâcî, eLMünte-
ka, c. 5, s. 138).

(13) Yani böyle olunca, onlarn altn veya gümü karlnda satlmalar caiz

olur.
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2. MÜSAKATTA KÖLELERN ÇALIMASI
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3. îmam Malik der ki: Müsakatta çalann mal sahibine art
koaca içi köleler hakknda duyulan en güzel ey bunda bir

mahzur olmaydr. Çünkü onlar maln içileridir. Afal mesabe-
sindedirler. Çalana da bir menfaatleri yoktur. Ancak onlar sebe-

biyle yapaca iler hafiflemi olur. Onlar olmasa, ilerde zorluk

çeker. Bu, pnar ve tama suyla yaplan sulama mesabesindedir.
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hah-

Hiç bir zaman aaç ve menfaat bakmndan eit olduu kaide, bi-

ri kesilmeyen bol pnar suyu ile, dieri de tama su ile sulanan iki

arazide ayn artlarla müsakat yapan birini bulamazsn. Çünkü
pnar suyuna verilecek emek hafif, tama suya verilecek emek ise

ardr. Bize göre hüküm böyledir.

Bahçeye bakan, orada çalan içi köleleri baka bir yerde ça-
laz bunu müsakatyapt kimseye art koamaz.

imam Malik; der ki: Bahçeye bakan kimsenin, mal
orada müsakat anlamas esnasnda bulunmayan ki
çede çalmalarn art komas caiz deildir. 1 *

mam Malik der ki: Mal sahibinin, bahçeye bakan kimseye,
orada hizmet gören kölelerden birini çkarp almay art komas,
caiz deildir.

imam Malik der ki: Bir arazide müsakat, —akit esnasnda—
bulunduu durum üzerine yaplr.

Mal sahibi eer orada hizmet gören kölelerden birini çkarma-
y istiyorsa, onu müsakat anlamasndan önce yapsn. Bundan
sonra dilerse müsakat anlamas yapsn.

Kölelerden biri ölür, kaybolur veya hastalanrsa, mal
nin onun yerine bakasn getirmesi gerekir.

(14) Zira bu, müsâkât artlan üzerine bir ziyadelik olur ki, bu da doru deildir.
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1. ARAZ KRALAMAKLALGL RVAYETLER1

I

âjij c^jju d : jûî . üUfe «jr^ ü W; : îüî- Ü6
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|

1. Hanzala b. Kays'n Rafi' b. Hadic'den rivayet ettiine göre

Resûlullah (s.a.v.), ziraat arazilerini kiraya vermeyi yasaklad.2

Hanzala der ki: Rafi' b. Hadic'e:

«— Altn ve gümü karlnda olsa da m?» diye sorduumda:

«— Altn ve gümü karlndada olsa bir mahzur yoktur.» di-

ye cevap verdi.

. a, v.1 V : üüî ? öbjlii^ ^jVl

2. îbn ihab'dan: Said b. Müseyyeb'e arazileri altn ve gümü
karlnda kiraya vermeyi sorduumda:

«— Bunda bir mahzur yoktur» diye cevap verdi.

-

(1) Arazi, ziraat yapmak, bina kurmak ve aaç dikmek için kiralanr. Hanefle-

için kiralanyorsa, ne ekeceini açklamas gerekir. Açkladktan sonra mal

sahibi raz olursa akid yaplm olur. Ziraate uygun olmayan arazinin kira-

lanmas doru deildir. Belli bir müddet için bina yapmak ve aaç dikmek

üzere arazi kiralamak da caizdir.

(2) Müslim, 21/Buyû, 19, no: 115.
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3. Ibn ihab'da: Salim b.Abdullah, Ömer'e, ziraat arazilerini

kiraya vermeyi sorduumda:
«— Altn ve gümü (para) karlnda olursa bir mahzuru

yoktur.» diye cevap verdi.

Ibn ihab diyor ki, ona:

«— Raf b. Hadic'den rivayet edilen hadis hakknda ne der-
sin?» dediimde:

«— Rafi—murad edilmeyen manalara götüren— bir çok riva-

yetlerde bulundu.3 Eer benim bir ziraat arazim olsa onu kiraya
verirdim» diye cevap verdi.4

j> jjî jjg . ûji ,$£3 a> îi ç^'J\ a£ ol t aSf , £uu -

1

. j{2S ^ Lic u j> ^ . G v| uj Llsr ü : $ ji . oU ^> 434

• ci>j jl
• ty'J 4k ^ î>(î . ^ a li^rî Js.

4. imam Malike rivayet edildiine göre, Abdurrahman b. Avf
bir arazi kiralad. Vefat edinceye kadar kira ile elinde kald. Olu
dedi ki:

«— Ben orasm uzun zaman—babamn— elinde kaldndan
dolay bizim zannediyordum. Onu bize ölürken anlatt ve orann
kiras olan altn veya gümüten üzerindeki borcun ödenmesini
emretti.»

* - - - - -

5. Hiam b. Urve'den rivayet edildiine göre, babas arazisini

altn ve gümü (para) karlnda kiraya verirdi.

imam Malike ziraat arazisini yüz sa' hurma veya oradan çka-
cak buday ya da baka bir ey karl kiraya veren bir adamn
durumu sorulduunda bunu ho görmedi.

(3) Yani yasaklananlar da yasaklanmyanlan da yasaklar arasnda rivayet et-

ti. (el-Münteka, c. 5, s. 143).

(4) Baka bir senedle bkz. eybanî, 830. Bu da onu caiz gördüüne delildir.
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UF'A (ONALIM) KTABr

(1) ufa; lugatta eklemek anlamndadr. Üç kökten gelebilir:

1) Bir hisseyi öteki hisseye eklemek manasn tar. Ezan lafzlarn iki defa

söylemeye ve iki rekatl bir namaza da ef denir.

2) ufa tekin kart olan çiftten türetilmitir. Ortann hissesini ufa yo-

luyla alan kii çift hisseye sahip olmaktadr.

3) efaat kelimesinden türetilmitir. Bu takdirde, ortan kendi hissesine

dier ortann hissesini katmas anlamn tar, islam'dan önce ortaklar-

dan biri hissesini satarsa, dier komu ortak müteriden kendisi almak is-

terdi.

Fkh dilinde ufa, bir ortan, ortann satt mal parasn vererek al-

mak hakkdr. Baka deyile üfa, bir akarn (tanmazn), müteriye mal
olu fat karlnda müteri istemese de ondan alnmasdr. ufa fasid ya

da sahih bir sattan sonra sabit olur. ufa hakk, Hanefi mezhebinde sra-

syla u dört kii için sabit olur.

a) Satlan bir akara ortak olan kimsenin ufa hakk vardr.

b) Satlan bir maln özel sulama hakkna ortak olan kimsenin ufa hakk
vardr.

c) Satlan bir akarn özel yoluna ortak olan kiinin de ufa hakk vardr.

d) Akar sahibi bitiik komu için de ufa hakk sabittir.

Bir evin duvarnda kirii olan ya da duvar üzerindeki kiriten beraberce is-

tifade eden kii, komu saylr. ufa hakk, ufa sahihlerinin adedine göre-

dir, hisselerine göre deildir. Malikilerde ise hisselerine göredir. ufa sahi-

bi hakkn üç ekilde talep eder:

1. Taleb-i MüvâseBe: Satn yapldn örenir örenmez o mecliste ufa
hakkn kullanacan hareketleriyle göstermesi ya da söylemesidir.

2. Taleb-i Takrir ve ihad: Akarn yannda veya müteriye ya da akar sata-

nn elindeyse ona öyle der: «Falanca bu evi satn almtr. Ben ufa hakk-
m kullanarak orasn almak istiyorum, ahid olun.»

3. Taleb-i Husumet ve Temlik: Hakime «Falanca falan evi satn almtr. Be-

nim u sebepten dolay orada ufa hakim var. Emret de orasn bana tesli-

metsin» demesidir. Genellikle talebin gecikmesiyle mam Ebû Hanife'ye

göre ufa hakk dümez. Fetva böyledir, imam Muhammed'e göre özürsüz

bir ay tehir ederse ufa hakk batl olur (düer).
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1. UF'A HAKKININ BULUNDUU YERLER

. &î* l^i LI v .J <b , lli J&j : UU JÛ

1. Abdurrahman b. Avfn olu Ebu Seleme'den: Resûlullah

(s.a.v.) ortaklar arasnda taksim edilebilen müterek mallarda
ufa olduuna hükmetti. Ortaklar arasnda snrn bulunduu
yerlerde ufa hakk yoktur.2

îmam Malik der ki: Bizde amel ittifakla böyledir.

* il # Ut? > . aLh ^ ^ ^u. y ûL- w : iuu ji - t

2. Said b. el-Müseyyeb'e soruldu:

«— ufada bir prensip var m?» Said:

«— Evet, ufa evlerde, arazide ve yalmz ortaklar arasnda
olur» dedi.

(2) bn Abdilber der ki: Çou Muvatta ravileri Malik'ten ve bakalar mürsel

olarak rivayet etmilerdir.
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3. Malike de Süleyman b. Yesar'dan bu hadisin benzeri riva-

yet edildi.

îmam Malik der ki: Bir adam, bir köle yahut bir cariye ya da
benzeri metalar vererek bir toplulua ait topran birparçasn al-

d. Sonra ortaklardan biri gelip ufa hakkn kullanarak topra
geri ald fakat (bu arada) köle ya da cariye ölmütü. Hiç kimse
bunlarn kymetini bilemedi. Bunun üzerine müteri: «Kölenin ya
da cariyenin kymeti yüz dinar» dedi. ufa sahibi ortak: «Hayr el-

li dinar» dedi.

imam Malik (bu konuda) der ki: Müteri verdii bedelin yüz
dinar kymetinde olduuna yemin eder. Sonra ufa sahibi dilerse

(bu mebla vererek, satn alnan topra) geri alr, isterse almaz.
Ancak ufa sahibinin köle ya da cariyenin kymetinin müterinin
dediinden dahaaa olduunu isbat ederse o fiyattan alr.

imam Malik der ki: Müterek bir toprak ya da evin bir parças-

n bir kimse hibe etse, hibe edilen kii de hibe edene hibe edilen eye
karlk para ya da mal verse, ortaklar isterlerse hibe edilen kiiye
verdiini dinar veya dirhem vererek orasn alabilirler.

imam Malik der ki: Bir kimse müterek bir topra ya da evi

hibe eder, karlnda bir ey almaz ve hibe ettiini de geri iste-

mez, orta burasnn kymetini vererek almak isterse, hibenin
karlnda birey verilmedii müddetçe olamaz. ayet karl-
nda birey verilirse, ortak olan ufa sahibinin, verilenin bedeli-

ni ödeyerek orasn alma hakk vardr.

imam Malik der ki: Bir kii, müterek bir topran bir parça-

sn sat fiyatna belirli bir zamana kadar veresiye satn almtr.

Eer ortak zenginse, ayn fiyata ayn zamana kadar ufa yo-

luyla orasn alabilir. Ortan paray ayn süre içerisinde vereme-

mesinden korkutuyorsa, bu müterek toprak parçasn sahibin-

den satn alabilen adam gibi güvenilir, zengin bir kefil getirirse bu
hak ona da tannr.

imam Malik der ki: (Ölen) Bir adam çocuklarna bir topran
miras brakr, sonra çocuklardan birinin de çocuklar dünyaya
gelir, daha sonra baba ölür, bunun üzerine çocuklarndan biri bu
topraktaki hakkn satarsa, satann kardei, babasnn ortaklar

olan amcalarndan ufa hakk bakmndan önce gelir.
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mam Malik der ki: Hüküm bizce de böyledir. ufa ortaklar

arasnda hisseleri miktarncadr. 3 Her biri hissesi orannda alr.

Hissesi azsa az, çoksa çok alr. Bu durum, ortaklar, ufa'da hisse-

lerinin fazla olduunu iddia ettikleri zaman söz konusudur.

Bir adam, hissedarlardan birinden hissesini alp da, hisse-

darlardan baka biri: «Ben ufa dan hissem kadar pay alrm»
der, müteri de: «Ya hepsini alrsn, yahut hiç almazsn» derse,

ufa hakkn isteyen, ya tamamn alr, ya da hakkndan vazge-

çer. Almak istediinde hak kendisinindir.

îmam Malik der ki: Bir adam bir arazinin tamamn alr ve

aaç dikmek ya da bina yapmak gibi kalc bireyle veya kuyu kaz-

mak suretiyle imar ettikten sonra ikinei bir ahs o arazinin bir

ksmnda önceden hakk olduunu isbat ederek ufa yoluyla
arazinin tamamn almak istedii takdirde, bu araziyi o adamn
elinden ufa yoluyla imar ettii eyin deerini vermedikçe alma
hakk yoktur. Eer arazideyapt eylerin kymetini verirse, ufa
yoluyla araziyi alabilir*

îmam Malik der ki: Müterek bir ev ya da arazideki hissesini

satan bir kimse, hissedarn ufa yoluyla alacan örenince, (en-

gellemek amacyla) müteriyle kendi istei üzerine ikale6 yapsa-
lar, hakka engel olamaz, ufa sahibi mal sahibinin satt para
mukabilinde o hisseyi alma hakkna sahiptir.

Bir kii, hayvan ve meta'larla birlikte bir pazarlkla (ufah)
bir arazinin ya da bir evin bir bölümünü satn alsa, hissedar, ufa

(3) Hanefi mezhebinde, hissedarlarn hisselerine göre deil adedine göredir.

(4) Müterinin bir araziyi imar, iki ekilde olur:

a) Yapt eyler ya arazide sabit kalan köklü eylerdir. Bina yapmak, aaç
dikmek, kuyu kazmak gibi.

b) Ya da sabit kalmayan geçici eylerdir. Ekin ekmek, araziyi slah etmek gi-

bi. Bu kinci ksmda, ufa hakk yoktur. Birinci ksma giriyorsa, ufa sahi-

bi arazi üzerinde yaplan eylerin kymetini verirse, ufa hakkna sahip
olur. Vermezse hak taleb edemez. Hatta kendi hissesi üzerinde yaplan ey-
lerin kymetini vermedikçe, kendi hissesini alma hakk da yoktur. Müteri-
ye binay ykmasn ya da aaçlan sökmesini emredemez. Zira alc bunlar
kendi mülkü olduu kanaatiyle yapmtr. Eer hissedar yaplan eylerin
kymetini vermek istemezse, müteriden hissedarn hissesinin kymetini
vermesi istenir. O da vermek istemezse, hissedar hissesinin kymetine kar-

lk, müteri de üzerine yapt eylere mukabil bu hissede ortak olurlar.

(5) Yaplan bir satn taraflarca bozulmasdr.
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yoluyla yalnz arsa ya da arazideki hisseyi almak istese, müteri
de, «Satn aldklarmn hepsini al, çünkü ben hepsini birden al-

dm» derse bu konuda imam Malik der ki: Hissedar arazi ya da
evdeki hisseyi, hepsine verilen bedelden yalnz paylarna düen
miktar vererek alr. Müterinin ald her ey, müstakil olarak

satn alnabilecei bedelle dierlerinden ayrlr. Sonra, ufa sahi-

bi alaca hisseyi, umumi bedelden payna isabet eden kymet kar-l alr. stemezse, hayvan ve metanlardan hiç birini almayabilir.

mam Malik der ki: Bir kii ortak arazinin birparçasn satar,

hissedarlarn bir ksm buradaki haklarn satcya devreder,

dierlerini devretmeyip ufa haklarn kullanarak hisseleri ka-

darn almak isterlerse, ufa haklarn devretmeyenler hissenin

tümünü alabilir. Hisseleri kadarn alp geri kalann brakma
haklar yoktur.

îmam Malik der ki: Çok ortakl bir arsa bulunsa, hissedarlar-

dan birisi hazr, dierleri yokken bir ortak, hissesini satmak ister-

se ve mevcut kiiye ufa hakkn kullanarak bu hisseyi almas ya

da vazgeçmesi teklifedilir, o da «Ben bu parçadaki hissemi alrm,
dier ortaklarm gelene kadar hisselerini brakrm. Onlar bu
parçadaki hisselerini alrlarsa alrlar, almazlarsa hissenin

hepsini ben alrm» derse, bu kiinin derhal hissenin tamamn
almak ya da vazgeçmekten baka bir hakk yoktur. Sonra (almas

alrlar ya da ona bra-

lif kabul etmezse, ufa
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2. UF'A HAKKI BULUNMAYAN YERLER

. JaJI

fljl . jUh, . isr^ ^ uLi tf^ jfe yi . UU Ji

3^ j^-j yit jl . 45i ^ ^ jfep yi . ü> Jûj

üv^! crf & Of ürffl cil u yi . 'câ y âak ii y ?^ & %i

. d esi . i& yi . ofcjn J>! r^viî^ jJ^
v^ji l4 yü iJ a3j .^ 4J1 ötü/yi ^1 &> yU çl y j

. liL
1 u ^ u^ yi'yVjV . && > Su*^ SÜ-lj

j*^ . ;ju ;!^ jl
r
b y. yi iij u j\ >L: ^ .

''4
j\ \&

îkh uj^I jî . ly yi 'jî .^ 0^ -^^^^oA^
.Ma»

. y y4B ;>u jî . c£& ju >JcL: l,I cJi



342 MAM MALK I MUVATTA
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4. Osman b. AfYan (r.a.) der ki: «Snrlar belli olan arazide
(evin bahçesinde), kuyuda ve erkek hurma6 aacnda ufa yok-
tur.»

îmam Malik der ki: Hüküm bizce de böyledir.

îmam Malik der ki: Taksim edilebilsin veya edilemesin, yol-
larda ve evin bahçesinde1 ufa olmaz.

mam Malik der ki: Bir adam, muhayyer olmas artyla mü-
terek arazinin bir parçasn satn almtr. Satc ortan satt
bu yeri, müteri, almay kesin olarak kabul etmeden ufa yoluyla
ortaklar almak istemeleri halinde, müterinin o parçay kesin
olarak alp sat sabit olana kadar ufa haklar sabit olmaz. Sat
kesinleirse, ufa haklar da sabit olur.

îmam Malik der ki: Bir kimse, bir araziyi satn alr ve arazi
elinde bir müddet kalr, sonra baka bir adamn miras yoluyla o
arazide hissesi olduunu iddias neticesinde hissesi olduu
ortaya çkarsa, ufa hakk sabit olur. Arazi gelir getirirse, bu gelir
hakknn sabit olduu güne kadar ilk müterinindir. Çünkü, ara-
zideki dikili aaçlar telefolsa ya da sel götürse, ilk müteri sinesi-
ne çeker.

(6) Hurma bahçesi ortaklar arasnda müterek olup dier hurmalar alamak
için ihtiyaç duyulan erkek hurmada ufa söz konusu deildir. ayet ala-
nacak bir bahçe yoksa, o zaman bunun hükmü bir hurma gibidir ki ufal
olabilir.

(7) Evin bahçesinde ufa olmamas u ekilde olur: Bahçe ve içinde bulunan ev-
ler, ortaklar arasnda müterek olur, ortaklardan biri ev veya bahçesindeki
hissesini satm olsa, dier ortaklarn bu arsada ufa haklar yoktur. Çün-
kü evlerin taksim edilmesiyle arsa ufal olmakta, evlere tabi olmaktan çk-
mtr.
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Zaman uzar veya ahidler ölür veya satc ya da alc ölür ve-

yahut her ikisi de sadr, uzun zaman geçtii için al veri unu-

tulmu olursa ufa hakk kalmaz. Adam sadece sabit olan hissesi-

ni alr. Adamn durumu, satn yakn bir zamanda olmas konu-

sunda yukardaki gibi olmazsa ve bayiin arazinin bedelini, ufa
sahibinin hakkn iptal etmek maksadyla gizlediini düünürse,
arazi tahmini bedeli üzerinden deerlendirilir ve arazinin bedeli

yeni deere göre olur. Sonra arazi üzerine eklenen

lara ve dier tamirata baklr. Böylece önce müterinin
delle ald arazinin durumu, sonra bu arazide yapt bina ve

diktii aaçlar deerlendirilmi olur. Bundan sonra ufa sahibi

araziyi alr.

imam Malik der ki: ufa hayattaki bir kiinin malnda oldu-

u gibi, ölü bir kiinin malnda da olur. Vereseler ölenin malnn
ti olduu için) azalacandan korkarlarsa önce mal

sonra da satarlar. Böylece, bu kiilerin malda
ufa haklar kalmaz.

mam Malik der ki: Bizce kölede, cariyede, devede, inekte, ko-

hayvanlarda, kumata ve susuz bir kuyuda ufa
ufa taksim edilebilen ve snr çekilebilen arazidedir.

Taksimi kabul olmayan eylerde ufa yoktur.

imam Malik der ki: Bir kimse hissedarlarn huzurunda bir

araziyi satn alrsa (hissedarlarn ufa hakkn iptal etmek ister-

se), onlar hakimin huzuruna çkarr. Böylelikle, ya ufa hakkna
sahip olurlar, ya da hakim bu haklarn iptal ederek araziyi mü-
teriye teslim eder, ayet müteri onlar mahkemeye vermezse, on-

lar da müterinin (bu araziyi) satn aldn bildikleri halde ara-

dan uzun zaman geçinceye kadar ufa hakk talep etmezler, sonra

gelip ufa haklarn isterlerse, kanaatimce bu haklar kendilerine

verilmez.
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(1) Akdiye, hükmetmek anlamnda olan el-Kada' kelimesinin çouludur. Bu
hükümden maksat hakimin verdii hükümdür. Hakimde u nitelikler aran-
maktadr:
1. Bulu çana gelmi erkek bir kii olmak,

2. Müstakil olmak,

3. Gözleri görmek ve âma olmamak,
4. Müslüman olmak,

5. Hür olmak,

6. Bilgili olmak,

7. Adaletli olmak.

Hakimin erkek olmas konusunda imam Azam Ebû Hanife'nin görüü fark-

ldr, ona göre ksas ve hadlarn (ceza davalar) dnda yani mal (medenî hu-
kuk) ile ilgili konularda kadn hakim olabilir. îmam Muhammed b. Hasan
ve Muhammed b. Cerir et-Taberi, kadnn her davada hakim olabilecei gö-

rüündedirler. Hakimin müstakil olmas demek bir hükme iki ve daha fazla

hakimin ortaklaa tayin edilmemesi demektir ki konuyu incelemek, delille-

ri kabul etmek ve hükmü yürürlüe koymak hususunda müstakil ve tek ol-

mal ki aralarnda çkacak görü ayrlklar yüzünden hüküm vermek güç-
lemesin. Hakim genellikle mescidde oturur. Çünkü güçsüzler ve kadnlar
buraya kolaylkla gelebilirler. Peygamber Efendimizin de mescidde hüküm
verdii rivayet edilmitir. Bir sebep olmadkça, yolda mescide giderken ve
baka yerlerde hüküm vermesi ho görülmemektedir. Verdii hükme aksi
tesiri olacak kadar kendisini gün boyu yormamas lâzmdr. Hakim, hüküm
verirken üzüntülü, gaflet içerisinde, huzursuz, yava ya da noksan anlama-
ya sebeb olacak derecede aç ya da çok tok ve öfkeli olursa bu durumda hü-
küm vermesi mekruhtur.
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1. Peygamber efendimizin hanm Ümmü Seleme (r.a.) den:

Resûlullah (s.av.) öyle buyurdu: «Ben beerim (yanlabili-

rim)2
. Huzurumda muhakeme olursunuz da olur ki bir ks-

mnz dierlerinden daha iyi delilini dile getirir. Ben de on-

dan duyduuma göre, lehinde hükmederim.3 Dolaysyla
kardeinin hakkndan herhangi bir eyi lehine hükmetti-
im kimse, onu kardeinden katiyyen almasn. Zira ben
ona (cehennem) ateinden bir parça kesmiimdir»4

(2) Resûlullah (s.a.v.), kendisinin beer yani bir insan olduunu söylemekle

gayb bilmediini ve hakly hakszdan zahiri bir delil olmakszn ayrama
yacan ifade ederek bu konuda dier hakimlerle arasnda bir farkn olma-

dn haber veriyor. Çünkü gayb ancak vahiy yoluyla bilebileceinden, bu
dünyann bir teklif yeri olmas itibaryla, hüküm verirken hükümlerini di-

er hakimlerin usullerine göre vermitir.

(3) mam Malik'e göre hakim bildiiyle deil, (mahkemede tanklardan)

duyduuyla amel etmelidir. Bu konuda da Ebû Hanife ve afii, bildiiyle

duyduu çatrsa genel olarak bildiiyle hüküm vermeleri gerektii görü-

ündedirler.

(4) Buhar, ehâdât, 52/27; Müslim, Akdiye, 30/3, no: 4.

Buradan hakimin yanltlarak verdii hükmün, bir hakkn hak sahibinden

bakasnn olmasn gerektirmedii ve onu mübah klmad anlam çkar.

Çünkü o hak cehennem ateinden bir parça olmaktadr. Buna göre hakimin

hükmü, bir helali haram, ya da haram helal yapamaz. Mesela bir kii ya-

lanc ahidlerle yabanc bir kadnn kendi kars olduunu iddia etse, buna

da hakim karar verse, bu kiinin o kadnla birleme yapmas helal olmaz.

Ebû Hanife'ye göre helal olur. Zira hakimin verdii hüküm zahiren ve bat-

nan geçerlidir. Bu ilem nikâh yerine geçer. (Bâcî el-Munteka, c.5, s.182).
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2. Said b. Müseyyeb (r.a.)'den: Bir müslümanla bir yahudi Hz.
Ömer b. el-Hattab (r.a.)'n huzurunda muhakeme oldular. Hz.
Ömer (r.a.)'da Yahudinin hakl olduunu görerek lehinde hüküm
verdi. Bunun üzerine Yahudi Hz. Ömer'e:

«—Vallahi, doru hükmettin» dedi. Hz. Ömer de ona krbaçla
vurdu. 5 Sonra:

«— Nereden bildin?» diye sordu. Yahudi ona öyle cevap verdi:

«— Biz biliyoruz ki doru hüküm vermesiyle tandmz her
hakimin sanda bir, solunda bir melek vardr. Bu melekler, o
hâkim gerçekle beraber oldukça onu dorultur ve gerçee ulat»
nrlar. Hakim gerçekten ayrlrsa melekler (göe) yükselir ve o ha-
kimi terkederler.»

(5) Hz. Ömer, Yahudiyi ictihadi, yani zanna dayanan bir konuda kesin konutu-u için cezalandrm olmaldr, yahut da bilmedii birey hakknda yemin
ettii için cezalandrmtr. Baka bir ihtimal, bu sözüyle Yahudi, Hz. Ömer
(r.a.)'i tezkiye etmi, o da bunu yadrgad için Yahudiyi cezalandrmtr.
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3. Zeyd b. Halid el-Cühenî (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.) öyle
buyurdu: «Size en hayrl ahidi bildireyim mi? O, ahidliji
kendinden daha istenmeden ahidlik yapan, yahud kendi-
sine sorulmadan ahid olduunu bildiren kiidir.»6
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4. Rebia b. Ebi Abdurrahman dedi ki: Ömer b. el-Hattab
(r.a.)'a Irakl bir adam gelerek:

«— Sana ba ve sonu olmayan bir i için geldim.» deyince, Hz.
Ömer:

«— O nedir?» dedi. Adam:
•

«— Ülkemizde ba gösteren yalan yere ahidlik,» cevabn

(6) Müslim, Akdiye, 30/9, no: 19.

Hanefi mezhebine göre, baka ahid bulunmad takdirde, bir kimseden
ahit olmas istenirse bundan kaçnamaz. Çünkü bir hakkn zayi olmas söz

konusudur. ahidlik yapmas istenirse ve baka ahid de yoksa o kiinin a-
hidlik yapmas farz olur. Ancak, had tatbik edilecek konularda ahidliini
gizlemesi efdaldir. (Dâmâd, Mecmau'l-Ehhur c.2, s. 185, 186).



380 MAM MALK I MUVATTA

verdi. Hz. Ömer de:

m— Gerçekten öyle mi oldu?» dedi. Adam:

«— Evet» deyince, Hz. Ömer:

«—Vallahi, islâm'da hiç bir kimse fasklann ehadetiyle hap-

sedilmez» dedi.

Malik'e rivayet edildiine göre, Ömer b. Hattab (r.a.): «Dü-
mann ve töhmet edilenin ahitlii caiz deildir.»7 dedi.

(7) Dümann dünyevî bir sebeple yapt ahidlik, Hanefi mezhebine göre caiz

deildir. Çünkü bu sebeple ahidlik haramdr. Böylelikle dümanln orta-

ya koyabilir. Ancak adil olmas halinde, sahih ve itimad edilen görüe göre,

ahadeti kabul edilir. (Dâmâd, Mecmau'l-Enhur, c.2, s.197-8).



351

3. HADD CEZASI ÇÖKENKNNAHTL
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Süleyman b. Yesar ve dierlerine: «Hadd tatbik edilen bir kii-
nin ahitlii caiz midir?» diye soruldu. Onlar da: «Tevbe etmise,
evet.» dediler.

îmam Malik der ki: îbn ihab'a da bu mesele soruldu: O da
Süleyman b. Yesar'n dedii gibi cevap verdi.

îmam Malik der ki: Hüküm bizce de böyledir. Bu hüküm,Yüce
Allah'n u buyruundan dolay verilmitir: »Namuslu kadn-
lara töhmet eden sonra da dört ahit getirmeyenlere seksen
denek vurun, bir daha ahadetlerini kabul etmeyin.
Onlar asî kimselerdin Ancak yaptklarndan tevbe eden ve
hallerini düzelten kiileri Allah af eder. Günahlarn 6a-
ilar.»8

imam Malik der ki: Bizce ittifakla kabul edilen hüküm, had
vurulan, sonra tevbe edip kendini slah eden kiinin ahitliinin
caiz olmasdr. Bu konuda iittiklerim içerisinde en houma gide-

ni budur. 2

(8) Nur, 24/4,5.

(9) Ebü Hanife'ye göre, iftira ve baka suçlardan dolay had cezas gören kiinin
tevbe etse de ebediyyen ahitlii kabul edilmez (Bâcî, Münteka, c.5, s. 207).
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4. AIIDLE BERABER YEMN EDLMES

5. Cafer'in babas Muhammed (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.)

ahitle birlikte yemin edilmesine hükmetti. 10

6. Ebuz-Zinad'dan: Ömer b. Abdülaziz, Küfe valisi Zeyd b. el-

Hattab'm torunu Abdülhamid b. Abdurrahman'a öyle yazd:

«Bir ahidle birlikte yeminle hükmet.»

: ^.Lj
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(10) tbn Abdilber der ki: Muvatta'da mürseldir. Ayrca bkz. Müslim, Akdye,
30/2, no: 3. Ebû Hanife, gene! olarak bir ahidle birlikte yemin etmek sure-

tiyle hüküm vermeyi caiz görmez. (Bâcî el-Münteka, c.5, s. 208).
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7. Malik'e öyle rivayet edildi: Abdurrahmann olu Ebu Sele-

me ile Süleyman b. Yesar'a:

«— Bir ahid ve yeminle hükmedilir mi?» diye soruldu. Onlar

da:

«— Evet» dediler.

îmam Malik der ki: Amel (uygulama) bir ahitle birlikte ye-

min edilmesine hüküm vermek eklinde olmutur. Hak sahibi a-
hidiyle birlikte yemin eder ve hakkn almaya hak kazanr. Yemin

etmekten kaçnrsa, kar tarafa yemin ettirilir. Eer yemin eder-

se, hakl olduunu iddia eden kii, bu hakk kaybeder. Eer kar
tarafda yemin etmekten kaçnrsa hak onun aleyhine davacnn
lehine olur. 11

(11) Hanefi mezhebine göre hadlerden, ksasdan ve erkeklerin göremeyecekleri

eylerden baka yerlerde iki erkek veya bir erkek, iki kadn ahidin olmas

arttr. ahidlik konusu ister mal olsun, isterse evlenme, süt emme, boa-

ma, vekalet ve vasiyyet gibi mal cinsinden olmasn durum deimez.
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îmam Malik der ki: Bu, malla ilgili hükümlere mahsustur.
Hadlerde, nikâhta, boamada, âzât olmakta, hrszlkta ve iftira-

da, tek ahid ve yeminle hükmedilemez. Bir kii «azat olmak da
mal saylr» dese, hatayapm olur. Hüküm, onun dedii gibi de-

ildir. ayet hüküm onun dedii gibi olsa köle, efendisinin kendi-
sini azat ettiine ahid getirir ve yemin eder. Köle, herhangi bir

maln kendisine ait olduuna bir ahid getirir ve ahidiyle birlikte

hür gibi yemin eder ve o maln sahibi olur.

îmam Malik der ki: Bizdeki sünnete (uygulamaya) göre, köle
azad olduuna dair ahid getirirse, köleyi azat etmediine dair
efendisine yemin teklifedilir. Ederse kölenin iddias geçersiz olur.

îmam Malik der ki: Bizde talak konusunda da hüküm böyle-

dir. Kadn, kocasnn kendisini boadna bir ahid getirirse, ko-
cas, boamadna yemin ettirilir. Yemin ederse karsn boam
saylmaz.

îmam Malik der ki: Kadnn bir ahit getirerek kocasnn
boadn, kölenin yine bir ahidle efendisinin azat ettiini iddia
etmeleri halinde takip edilecek yol birdir. Bu da, kocann, boama-
dna, efendinin, azat etmediine yemin etmeleridir. Azat etmek,
had12 sayldndan burada kadnlarn ahitlii kabul edilmez.
Çünkü köle hür olunca, hür insan muamelesi görür. Leh ve aley-

hinde (eksiksiz) had tatbik edilir. Evli iken zina etse recmedilir.
Bir köleyi öldürse, karlnda o da öldürülür. Mirasda da, hak
sahibi olur. Bir kii delil getirerek: «Bir efendi kölesini azat etse,

bir kii de gelip efendiden alacan istese, bu kiinin efendiden
alacann olduuna bir erkek, iki kadn ahidlik etse, bu ahid-
lik, efendide alacan olduunu isbat eder, hattâ efendinin köle-

den baka mal yoksa borcu sabit olduu için köleyi azat etmesi
reddedilir.» dese ve bu sözüyle kadnlarn köle azat etmek konu-
sunda ahidlik yapmalarn kabul ettirmeyi isterse, kabul ettire-

mez. Bunun benzeri udur: Efendi, kölesini azat eder, sonra efen-

diden hakkn isteyen biri ahid getirir. ahidin ehadetiyle bir-

likte yemin de eder. Sonra hakkn kazanr. Böylelikle de, kölenin

azat edilmesi reddedilir. Yahud ta kölenin efendisiyle arasnda

(12) Bunun anlam, köle azat edildii zaman iin içine Allah'n hakk girer. Küle
ile efendisi anlaarak azat etmeyi durdurmaya çalsalar bunu yapamaz-
lar. (Bâcî, el-Münteka, c.5, s. 218).
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al veri ilikisi olan bir adam gelir de efendiden hakk olduunu
iddia eder, bu münasebetle efendiye: «Sen de iddia ettii alaca
olmadna yemin et» denir. Yemin etmekden çekinirse, davacya
yemin ettirilir. (Ederse) efendi üzerindeki hakk sabit olur. Efendi
üzerindeki alacan sabit olmas ise, kölenin azat edilmesini
hükümsüz klar. 13 Yine bir kii, bir cariye ile evlenip cariye kars
olunca, efendisi cariyesinin evlendii adama gelip: «Sen benden
falanca cariyemiu kadarparaya satn aldn» der ve bunu da cari-

yenin kocas reddedince, efendi de bir erkek, iki kadn tank geti-

rir, onlar da efendinin dediini dorular mahiyette ahidlik eder-

se, sat kesinleir, efendi hakkn kazanr. Cariye kocasna ha-
ram olur ve bu durumda bo saylr. Yalnz boama hususunda,
srfkadnlarn ahidlii caiz deildir.

îmam Malik der ki: Bir adam, hür bir kiiye iftira etmesi sonu-
cu iftira cezasna çarptrlr. Bir adamla iki kadn gelerek iftira

edilenin köle olduuna ahidlik ederlerse, bu ahidlik, iftira eden-
den kesinleen iftira cezasn düürür. ftira hususunda, tek

balarna kadnlarn ahidlii kabul edilmez. Kadnlarn ahid-
lik ettii yerlerin biri de udur: Çocuun canl olarak doduuna
iki kadnn ahidlik etmeleriyle miras sabit olur, çocuk mirasa
hak kazanr. Çocuk ölürse, mal varislerinin olur. îki kadn ahid-
le erkek ahidin bulunmas ve yemin edilmesi altn, gümü, kök-
ler, çiftlikler, köle ve dier mallar gibi kymetli eylerde olur. ayet
iki kadn, bir dirhem veya daha az ya da daha çok bir ey hakkn-
da ahidlik etseler, yanlarnda bir erkek ahid veya yemin olma-
dan hüküm verilemez.

tmam Malik der ki: Baz fukaya, «bir ahidle birlikte yemin
kabul edilmez» derler ve sözlerine Yüce Allah'n u buyruunu—ki O'nun buyruu haktr— delil getirirler: «Erkeklerinizden
iki ahid getirin, iki erkek ahid yoksa, raz olacanz a-
hidlerden bir erkek iki kadn ahidlik yaparlar.» 1 * ve der-

ler ki: Bir erkek ve iki kadn ahid getiremezse, yaplacak bir ey
yoktur. Bir ahidle beraber yemin ettirilmez.

imam Malik der ki: Bu sözü söyleyene öyle denilir: Bir adam,
baka bir kiiden mal alaca olduunu iddia etse, istenilen kii

(13) Hanefi mezhebinde kölenin azat olmas yürürlükte kalr ancak köle çala-
rak borcu öder.

(14) sl-Bakara, 282.
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kendisinde bu alacan olmadna yemin etmez mi? Yemin eder-

se kendisinde böyle bir hakkn olmad anlalr. Eer yemin et-

mekten çekinirse, alacaklya gerçekten o kimsede hakk olduuna
dairyemin ettirilir. Ederse, kar tarafta alaca kesinlemi olur.

Bu konuda, hiç bir kii tarafndan, hiç bir beldede ihtilafedilme-
mitir. Yukardaki hükmü iddia sahibi neye dayanarak vermi ve
Allah'n kitabnn neresinde bulmutur? Bu dediimizi kabul
ederse, bir ahitle birlikte yemin edileceini de kabul eder. Bu,
yüce Allah'n kitabnda yoksa da, bu konuda yaplm ameller
yeterlidir. Fakat insan bir eyin doru tarafn ve delil getirilecek

yerini bilmelidir. te bu açklamalarda —inaallah— bu konu-
daki mükil hususlarn izah vardr.
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5. BORÇLU VE ALACAKLI OLARAK ÖLEN VE TEKAHD OLANK

imam Malik der ki: Bir alacakl olduu halde ölür, alaca-

na dair bir ahid bulunur, bakalarna borcu da olur, bu kiile-

rin de alacaklarna dair tek ahidleri olur da ölenin varisleri, ala-

cakllarn ahidleriyle birlikte yemin etmekten yekinirlerse, ala-

cakllar yemin ederler ve haklarn alrlar. Malndan borç öden-
dikten sonra, arta kalan varisler, yemin etmedikçe alamazlar. Bu
hüküm, yemin, önce varislere teklif edilip onlarn da yemin etme-
meleri sebebiyledir. Ancak varisler, ölenin fazla borcu olduunu
bilmiyorduk derler ve bundan dolay yemin etmedikleri anlalr-
sa bana göre, yemin ederler ve borçtan arta kalan alrlar.
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8. Abdurrahman'n olu müezzin Cemil der ki: Ömer b. Abdü-

laziz, insanlar arasnda hüküm verirken yannda bulunuyordum.

Bir kii, Ömer b. Abdülaziz'e gelerek bir ahsta alaca olduunu
;ii vakit bakar, eer alacakl ile borçlu arasnda al veri

varsa borçluya yemin ettirir, böyle bir iliki yoksa ye-

min ettirmezdi.

mam Malik der ki: Bizce amel öyledir: Bir kimse bir adamda
hakk olduunu iddia etse baklr. Eer aralarnda al veri gibi

bir iliki varsa davalya yemin ettirilir. Yemin ederse, ondan hak
düer. Yemin etmez ve yemini davacya brakrda, o yemin ederse,

hakkn alr.
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7. ÇOCUKLARINAHDLtNN HÜKMÜ
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9. Hiam b. Urve (r.a.)'den: Abdullah b. Zübeyr (r.a.) çocukla-

nn aralarnda birbirlerini yaralamalar konusunda onlarn aha-
deÛerine göre hüküm verirdi.

mam Malik der ki: Bizde ittifakla kabul edilen hüküm udur:
Çocuklarn ahadeti, aralarndaki yaralamalarda caizdir. Ço-
cuklarn bakalarna ahitlik yapmalar caiz deildir. Yalnz a-
hitlikleri kendi aralarndaki yaralamalarda kabul edilir. Bunun
haricinde kabul edilmez. Bu husus çocuklar dalmadan, telkin

yaplmadan, tesir altnda braklmadan söz konusudur. Dalr-
larsa, ahadetleri kabul edilmez. Ancak dalmadan önce adil ki-

ileri, ahitliklerine ahit getirirlerse ahitlikleri kabul edilir. 16

(15) Hanefi mezhebinde çocuklarn, ahadeti kabul edilmez. Ancak bunlar köle

ya da çocuk iken ahit olmular da ahitliklerini köle hürriyete kavutuk-
tan sonra, çocuk da bulua erdikten sonra ifa etmilerse câizdir. Baka tür-

lü caiz deildir. (Dâmâd, Mecmau'l-Enhur, s. 2, s. 190-196).
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8. PEYGAMBER EFENDMZN (s.a.v.)MNBER
YANINDA YALAN YERE YEMN

: J±û JI - >•

10. Cabir b. Abdiliah el-Ensari (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.)

öyle buyurdu: «Minberimin yannda yalan yere yemin eden,
cehennemde yerini hazrlam olur»16

. O> liKI . l\}

11. Ebu Umame'den: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyurdu: «Ya-
lan yeminiyle müslüman bir kiinin hakkn alan kimseye
Allah cenneti haram eder ve Cehennemi farz klar.»

«— Az bir ey olsa dam ya Resûlallah?» dediler. Resûlullah
(s.a.v.):

«— Erak aacndan bir çubuk da olsa, Erak aacndan
bir çubuk da olsa, Erak aacndan bir çubuk da olsa» buyur-
du. Bu sözünü üç defa tekrar etti.

17

(16) Ebu Davud, Eyman, 21/2; îbn Mâce, Ahkâm, 13/9.

(17) Müslim, man, 59, no: 218
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9. PEYGAMBER EFENDMZNMNBER YANINDA
YEMN

12. Ebu Gatafan b. Tarif el-Müriy der ki: Zeyd b. Sabit el-

Ensârî ve tbn Muti, aralanndaki ihtilafl bir evden dolay Medine
valisi olan Mervan b. el-Hakem'in huzurunda muhakeme oldular.

Mervan, Zeyd b. Sabit'in Peygamberimizin minberi yannda ye-

min etmesine karar verdi. Bunun üzerine Zeyd b. Sabit:

«— Yerimde yemin ederim» dedi. Mervan:

«— Hayr. Vallahi yalnz haklarn ayrld yerde (minberin

yannda) yemin etmelisin» deyince, Zeyd b. Sabit, minberin yann-
da yemin etmekten çekinerek, (yerinde) kendisinin hakl olduu-
na yemin etti. Mervan b. el-Hakem, Zeyd'in minberin yamnda ye-

min etmemesine hayret etti.
18

mam Malik der ki: Çeyrek dinardan az bir meblâdan dolay
bir kiiye minberin yannda yemin ettirilmesi görüünde deilim.

Bu da üç dirhem eder.

(18) Zeyd b. Sabit, Minber-i ResûVe hürmetinden dolay, orada yemin etmemi
olabilir. Abdullah b. Ömer'den rivayet edildiine göre, Zeyd b. Sabit'in do-
ru olduu halde yemin etmemesi, takdiri ilahi sonucu bana bir i gelse,

halkn «bana bu iin gelmesine yemini sebeb oldu» demelerini önlemek

içindir. (Bâcî, el-Münteka c.5, s.233).
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13. Said b. el-Müseyyeb (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.) öyle bu-

yurdu: «Rehin, balanmaz.»19

îmam Malik der ki: —Allah daha iyi bilir— bizim görüümü-
ze göre bunun anlam udur: Bir kii, baka birine (ald) eye
karlk rehin brakr ve bu rehin de karlnda alnan eyden
fazla olur ve rehin veren, rehni kabul edene, «Falan zamana kadar
hakkn sana getirirsem rehni alrm, getirmezsem, karlnda
(tarafmdan) alnana mukabil rehin senin olsun» derse, bu doru
ve helâl olmaz ve yasak edilmi bir eydir. Müddet bittikten sonra

rehin veren, rehin karlnda ald eyi verirse, rehin olarak

koyduu eyi alr. Duna göre, rehin verenin ileri sürdüü art ge-

çersizdir.

(19) bn Abdilber der ki: Muvatta ravileri mürsel olarak rivayet eder. Ancak
Ma'n b. tsa, Ebu Hureyre'ye vasleder.
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11. MEYVE VE HAYVANIN REHNVERLMES
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îmam Malik der ki: Bir paAs bahçesini, belli bir zamana ka-
dar rehin vermi ve bu bahçe, daha tayin edilen zaman gelmeden
meyve vermi ise, meyveler de bahçeyle birlikte rehin olamaz. An-
cak rehin alan kii, rehinde bu art komusa, meyveler de rehin
olur. 20

Bir kii gebe bir cariyeyi rehin kabul etse ya da rehin olarak
kabul ettikten sonra gebe kalsa, çocuu kendisiyle birlikte rehin
olur. 21

(20) Hanefi mezhebine göre, aac deil de sadece meyveyi rehin vermek ve tar-

lay brakp yalnz ekini rehin vermek caiz deildir. (Dâmâd, Mecmeu'l-
Enhur c.2, s. 592).

(21) Hür bir kiiyi, Müdebberi (azad oluu efendisinin ölümüne bal köle), Üm-
mü Veledi (efendisinden çocuk sahibi kadn köle) ve Mükatebi (azad bede-
lini ödemek için efendisiyle sözleme yapan köle) rehin brakmak caiz de-
ildir. Çünkü bu son üçü de, hür olmaya namzet olduklarndan hür saylr-
lar.
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mam Malik der ki: Meyve ile cariyenin çocuu arasnda fark
vardr. Resûlullah (s.a.v.) öyle buyurmutur: «Bir kimse a-
lanm bir hurma aacn satsa, meyvesi satann olur. An-
cak müteri meyveyi almay da art komusa meyve mü-
terinin olur.»

mam Malik der ki: Bizde ittifak edilen hüküm öyledir: Bir
kii gebe bir cariyeyi ya da karnnda yavru olan hayvan satsa,

müteri, art kosun veya komasn yavru müterinin olur. Hur-
ma aac, hayvan gibi deildir. Meyve de annesinin karnnda olan
yavruya benzemez.

mam Malik der ki: Bu konuyu u hususlar da açklar: Tea-
müle göre, kii hurma aacn rehin vermeyerek, sadece meyvesini
rehin verebilir. Halktan hiç bir kimse, annesinin (cariye veya hay-
van) karnndaki yavruyu rehin vermez.
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12. HAYVANIN REHN BIRAKILMASI

'f± M 'JL v JU yi #p o- ^ • ^Su

US*! . ^ u Jîl Sû . >^ Û 04^Jl v ^ J -ui

- _• - *

îmam Malik der ki: Bizde rehin konusunda ittifak edilen hü-
küm öyledir: Bir tarla yahud ev veya bir hayvan, helâk bilinecek
durumda olup da rehin alann elinde helâk olur ve helâk da bili-

nirse, zarar rehin verene ait olur. Bu, rehin alann hakkn hiç ek-
siltmez. Rehin, rehin alann elinde helâk olup, helâk yalnz onun
sözüyle biliniyorsa zarar rehin alana ait olur ve kymetini öder.
Rehin alana »Helâk olan rehinin evsafn bildir» denilir. Dedikle-
rinin doruluuna yemin ettirilir. Sonra bilirkii bunu deerlen-
dirir. Bilirkiinin takdirinde helâk olan rehinin deeri, rehin ala-
nn alacandan fazla olursa, fazlasn rehin veren alr. Eer de-

er az biçilir, rehin veren de bunu kabul etmezse, rehin verene ye-
min ettirilir. Yemin edince, rehin alann fazla hak talebi kabul
edilmez. Eer rehin veren, yemin etmekten çekinirse, bilirkiinin
takdir ettii deerle rehin alann alaca arasdaki fark öder. Re-
hin alan «helâk olan rehinin deerini bilmiyorum» derse, rehinin
takdiri hususunda yemin ettirilir. Makul bir ekilde takdir edin-
ce, rehin verenin sözü geçerli olur.

îmam Malik der ki: Rehin alan, rehini kendi emanetine alm-
sa, hüküm yukardaki gibidir. Eer rehin baka birine emanet b-
raklmsa, hüküm deiir.
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îmam Malik öyle demitir: ki kii arasnda (müterek) bir

rehin vardr. Bu iki kiiden biri, kendi rehnini satmak ister. Die-
ri ise (borçluya) bir sene mühlet verir. Bu iki kii hakknda îmam
Malik der ki: Rehin taksim edilebilir ise ve alacan erteleyen ki-

inin hakk da noksanlamyorsa, bu müterek rehnin yars sat-
lr ve o ahsn alaca ödenir. (Rehinin taksimi ile) eer hakknn
noksanlaacandan korkulursa rehin tamamen satlr ve rehnini

satmak isteyene bunun parasndan hakk verilir. Alacan ertele-

yen, isterse rehin bedelinin yarsn rehin veren kiiye verir. ste-
mezse, «Ben rehni olduu gibi muhafaza etmek için tecil etmitim»
diye yemin ettirilir. Yemin ettikten sonra derhal hakk kendisine
ödenir.

îmam Malik der ki: Mal olan bir köleyi, efendisi rehin verset

rehin alan art komamsa, kölenin mal rehin olmaz.

- - «
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14. REHN LELGLDER HÜKÜMLER
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mam Malik der ki: Bir kii, herhangi bir eyay rehin alsa, bu
eya da yannda zayi olsa ve borçlu, borcunu itiraf etse, bu konuda
alacakl ile ittifak etseler, rehinin deeri konusunda anlaamasa-
lar, rehin veren: «Rehinin deeri yirmi dinardr.» Rehin alan:
«(Hayr) deeri on dinardr» dese ve alaca da yirmi dinar olsa,
rehin alana, «Rehinin vasflarn beyan et» denir. Beyan edince,
bu beyana göre, bilirkii rehini deerlendirir. Deeri borçtan fazla
ise rehin alana: «Borçtan arta kalan rehin verene iade et» denir.
ayet kymeti borçtan daha az ise rehin alan, rehin verenden ala-
cann geri kalann alr. Rehinin deeri borç kadar ise ödemi
olurlar.

îmam Malik der ki: Bize göre, aralarnda rehin muamelesi
cereyan eden iki kii, rehin konusunda anlaamasalar ve rehin ve-
ren: «Ben bu rehini sana on dinarkarlnda verdim» dese rehin
alan da: «(Hayr) bunu senden yirmi dinara karlk rehin aldm»
dese ve rehin de rehin alann elinde bulunsa, îmam Malik bu ko-
nuda der ki: Rehin alan, alacann rehinin kymeti kadar oldu-
una yemin ettirilir. Eer elindeki rehinin kymetinin, alaca ka-
dar olduu anlalrsa, alacana karlk rehnin tamamn alr.
Rehin kendi elinde olduu için, önce rehin alana yemin ettirilmesi

uygundur. Ancak rehin verene, yemin ettirilecei borcunu rehin
alana verip rehini geri almak istemesi halinde yemin ettirilmez.

Eer rehinin kymeti belirtilen yirmi dinardan az ise,rehin
alana, rehnin belirttii yirmi dinar deerinde olduuna yemin et-

tirilir. Sonra rehin verene, «Ya yirmi dinar vererek, rehnini geri
alrsn, ya da karlnda rehin verdiini söylediin borcunun on
dinar olduuna yemin edersin ve rehin alann rehnin kymetin-
den fazla olarak söylediini vermezsin» denir. Rehin veren yemin
ederse, bu fazlal vermez, yemin etmezse rehin alann yemin ede-
rek belirttii yirmi dinar ödemesi gerekir.
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îmam Malik der ki: Rehin zayi olsa, alacakl ile borçlu borcun

ne kadar olduunu bilmeseler ve alacakl: «Benim sende yirmi di-

nar alacam var» dese, borçlu da: «(Hayr) bende yalnz on dinar
alacan var» dese, alacakl: «Rehinin deeri on dinard» dese,

Borçlu da: «Yirmi dinard» dese, alacaklya: «Rehinin vasfn bil-

dir» denir. Vasflarn bildirince, dediklerinin doruluuna ye-

min ettirilir. Sonra bilirkii bu beyan deerlendirerek rehine ky-
met biçer. ayet rehinin kymeti, rehin alann iddiasndan fazla

ise, iddiasnn doruluuna yemin ettirilir. Sonra rehin verene,

rehinin deerinden arta kalan verilir. Rehinin deeri, rehin ala-

nn iddia ettii miktardan azsa, iddia ettii alacann dorulu-
una dair yemin ettirilir. Sonra rehinin tutaryla karlatrlr.
Daha sonra borçlu, (borcu ödendikten sonra) rehinin tutarndan
kendi lehine arta kalann ne kadar olduuna yemin ettirilir. Bu
hüküm, rehin alann rehin veren aleyhine iddiada bulunmas iti-

bariyledir. Eer yemin ederse, rehin alann rehinin kymetinin üs-

tünde alacan iddia ettii ve doruluuna yemin ettii rehinden

arta kalan ödemez. Yemin etmezse, ödemesi gerekir.
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15. HAYVAN KRALAMA VE SÖZLEMEYE UYMAMA
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bir yere kadar bir hayvan kiralayp

sonra da bu yerden (daha) ileriye geçen bir kii hakknda bizce hü-

küm öyledir: Hayvan sahibi muhayyerdir. Daha önce belirtilen

yer ile ileriye geçilen yer arasndaki hayvan kirasn almak ierse,

önceki kirayla birlikte bunu da alr ve hayvanna sahip olur. Hay-

van sahibi isterse, kirac belirtilen yeri geçtiinden dolay, hayva-

nn deerini alr. Kirac, sadece hayvan gidi için kiralamsa, bu

kiray da alr. ayet kirac hayvan gidi için kiralamsa, sonra

kiralad yere varnca ileri geçmise, hayvan sahibi, hayvann
deeriyle birlikte yalnz ilk kirann yarsn alr. Bu hüküm, kira-

nn yars gidi, yars da dönüte olmas ve kiralayann hayvana

sn vermesi gerekir. Kiralad yere varnca hayvan ölse, (bu yer-

den ileri geçmedikçe) kiracnn hayvann bedelini ödemesi gerek-

mez. Kiraya verenin sadece kirann yarsn almak hakkdr.

Hayvan kiralad gayeye aykr olarak kullananlara verile-

cek hüküm de buna benzer.

Yine bunun gibi bir kii, kâr ortakl yapmak maksadyla
ikinci bir ahstan para alsa, para sahibi ona: «Paramla adlarn
vererek sana yasak ettiim ve karlnda param harcaman is-

temediim u ticari eyay satn alma» dese de, (bu artlara ra-
men) kâr orta yasaklanan eyay alsa ve bu hareketiyle sahibine

anapara ile kârdan hissesine düeni ödemek istese, para sahibi

muhayyerdir. Kâr hususunda kabul ettikleri artlara uyarak al-

nan eyada ortak olmak isterse olabilir. Dilerse anlamay boza-

rak artlara uymayan kâr ortandan parasn çeker. Buna benze-

yen dier mesele de udur: Bir adam beraberinde bulunan birine

para vererek «Bana unu unu al» dese, o da dediklerinden baka
eyler alsa, hakszlk yapm olur. Bu durum karsnda, paray
veren, isterse alnan eyi olduu gibi kabul eder. Dilerse o kiiye

parasn ödetir.



16. KADININ TECAVÜZE URAMASI

373

i I

i •

. y ili y'Vt . müi* &M# « c& r,
.* - -

14. Ibn ihab'dan: Abdülmelik b. Mervan, bir kadna zorla te-

cavüz eden ahsn, onun mehrini ödemesine hükmetti.

mam Malik der ki: Bizce, bakire olsun, dul olsun, zorla bir

kadnla zina eden kii hakknda hüküm öyledir: Eer kadn hür
ise, erkein, kadnn mehr-i mislini (emsal mehir)

zina cezas, zorlanan kadna deil, zorlayan erkee tatbik

ayet bu tecavüzü yapan, köle ise, ceza efendisine aittir. Ancak
efendi, köleyi teslim ederse, ceza köleye tatbik edilir. 22

(22) Ebû Hanife'ye göre, kadnla zorla zina eden kiiye zina cezas verilir. Mehir

ödetilmez. mam es-Sevri de ayn görütedir. (Bâcî, el-Münteka,c.5, s.269).
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17. HAYVAN VE YYECEKGB EYLER ZAY ETMEK
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îmam Malik der ki: Bize #öre, 6ir fcimse sahibinin izni

szn hayvann alsa da, ona zarar getirse, ald günlerin
ne göre hayvann bedelini öder. Hayvann benzerini almas gerek-

mez. Adil olan hüküm budur.

Sahibinin müsaadesi olmakszn bir yiyecei zayi eden kii
hakknda da imam Malik der ki: Bu kiinin, yiyecek sahibine,

yiyecein ayn çeitten, ayn ölçüde mislini (benzerini) vermesi ge-

rekir. Yiyecek, altn vegümü gibidir. Zayi eden, altna karlk al-

tn, gümüe karlk gümü verir. Ama bu hususta, hayvan altna
benzemez. Bunu, sünnet ve teamül ayrmtr.

îmam Malik der ki: Bir kiiye emanet mal verilse, o da kendi

al-veri yapsa ve kâr da etse, bu kâr tamamen ken-

verinceye kadar, o mal ödemekle so-
.23

(23) Emanet, emanet olarak kalsayd, ödeme sorumluluu olmayacakt.
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15. Zeyd b. Elem (r.a.)'dan: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyurdu:

«— Dinini deitirenin boynunu vurunuz.»24

mam Malik der ki: (Allah daha iyi bilir) görüüme göre,

Resûlullah (s.a.v.)'in «dinini deitirenin boynunu vuru-
nuz.» buyruunun anlam udur: îslam dininden çkp baka di-

ne giren zndk ve benzeri kiiler yakalanrlarsa, tevbe ettirilme-

den öldürülürler. Çünkü onlarn tevbeleri kabul edilmez25 ve kü-

fürlerini gizleyip müslüman göründükleri için tevbe ettirilecekle-

rini sanmyorum. Bunlarn tevbe ettik demelerine itibar edilmez.

Ancak îslamdan çkp baka dine girer ve bunu da açklarsa, bu

kii tevbeye çarlr, tevbe ederse ne âlâ, etmezse öldürülür. Bunu
(bir ferd deil de) bir toplum yaparsa, hüküm ayndr. Bence sla-

ma davet edilir ve tevbe etmeleri istenir. Tevbe ederlerse, tevbeleri

(24) Bütün ravilerle mürseldir. Buharî (Cihad, 56/149)'de mevsûldür.

(25) Bu konuda, Ebû Hanife'nin iki görüü vardr. Birisi tevbe sinin kabul edile-

cei, dieri de kabul edilmeyecei eklindedir.
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kabul edilir. Tevbe etmezlerse, öldürülürler. Bana göre, (Allah da-

ha iyi bilir,) bu hadisle Resûlullah (s.a.v.) yahudilikten hristi-

yanla, hristiyanlktan yahudilie geçenleri ya da dier dinler-

den kendi dinini deitirenleri kasdetmemi, yalnz îslamdan

çkan kasdetmitir. Bu hadisle kasdedilen, (Allah daha iyi bilir),

Îslamdan çkp baka dine geçen ve bunu da açklayan kiilerdir.

' ?J o* « .-4* d ^ 4* o? o? c/*$ & *^}* tr^^J " n

tkJ *U3 t^i iç *^ d ^ r •

16. Muhammed b. Abdullah b. Abd el-Kârî der ki: Ebû Musa
el-E'arfnin yanndan, Ömer b. el-Hattab'a bir adam geldi. Ömer,
adama halk sordu, oda Ömer'e açklamalarda bulundu. Sonra
Hz. Ömer ona:

«— Oralara ait yeni bir haberin var m?» diye sordu. Adam:

«— Evet, adamn biri irtidat26 etti» dedi. Hz. Ömer:

«— Ona ne yaptnz?» diye sordu. Adam:

«— Yakaladk ve boynunu vurduk» diye cevap verdi. Hz.

Ömer:

«— Onu üç gün hapsederek, her gün bir ekmek verip tevbeye

davet etmediniz mi? Olur ki tevbe eder ve Allah'n emrine (Is-

lam)'a dönerdi.»27 dedi.

Sonra Hz. Ömer sözüne öyle devam etti:

«— Allah'm ben (orada) bulunmadm. Öldürülmesini de em-
retmedim. Bana bildirilseydi öldürülmesine raz olmazdm.»27

(26) rtidat, müslüman olduktan sonra slam'dan çkp küfre girmeye denir.

(27) Ebû Musa el-E'ari'nin, Hz. Ömer'in görüüne muhalifhareket etmesi gös-

teriyor ki, o devirde irtidat etme hadisesi çok az oluyor ve kimse bunun
hükmünü tam olarak bilmiyordu.



19. KARISININ YANINDA YABANCI BR ADAM
YAKALAYANK
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17. Ebû Hüreyre (r.a.)'den: Sa'd b. Ubade, Resûluliah (s.a.v.)'a:

«— Ne buyurursun? (Ya Resûlallah) karmla beraber yabanc
bir erkei yakalarsam, dört ahid getirebileceim zamana kadar
ona mühlet mi vereyim?» dedi. Resûluliah (s.a.v.):

«— Evet» diye cevap verdi.28

J*' b? %J b' « Ç^ b* « Oî Lf^d b* l#*&*J
- u
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18. Said b. el-Müseyyeb (r.a.)'den: îbni Hayberî adnda am'h
bir adam, karsyla birlikte yabanc bir erkek yakalaynca hemen
o erkei öldürdü; ya da hem erkei, hem de kadm Öldürdü. Muavi-^

ye b. Ebî Süfyan, bu konuda hüküm veremedi. Ebû Musa ci-

fi'ari'ye bir mektup yazarak, konuyu kendi adna Ali b. Ebi Ta-

lib'e sormasn istedi. Ebû Musa el-E'arî de konuyu Hz. Ali'ye sor-

du. Hz. Ali:

«— Böyle bir ey benim bölgemde olmamtr. Bu konuyu
aratrp bana bildirmeni istiyorum» dedi. Ebû Musa ona:

(28) Müslim, Liân, 19/15.
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«— Muaviye b. Ebi Süfyan, bu konuyu benim sana sormam
yazm» deyince Hz. Ali:

«— Ben, Ebû Hasanm29
, dört ahid getiremezse ipi

30 (öldürü-

lenin velilerine) teslim edilir. (Onlar da ksas olarak onu öldürebi-

lirler)» dedi.

(29) Araplar, bir meselede isabet edince böyle söylerler. Zira Hz. Ali « Bu benim
bölgemde olmamtr» derken görüünde isabet etmitir.

(30) Ksas yaplacak kii, boynuna ip balanarak götürüldüünden «îp» tabiri

kullanlmtr. Teslim etmekten kinayedir.



20. SOKAA ATILAN VE KMN OLDUU BELL
OLMAYAN ÇOCUK
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19. Ebû Cemile Süneyn'den: Süleym oullarndan bir adam
Ömer b. Hattab devrinde (sokaa) atlm bir çocuk buldu. «Onu
Ömer b. Hattab'a getirdim» dedi. Ömer b. Hattab da:

«— Bu çocuu niçin aldn?» deyince adam:

«— ölüm tehlikesiyle kar karya buldum ve aldm» dedi.

Ömer b. Hattab'a, o adam tanyan biri:

«— Ya Emir'el Mü'minin, o adam doru bir kiidir» deyince

Ömer ona:

«— Öyle mi?» dedi. Tandk biri:

•

«— Evet» diye cevap verdi. Bunun üzerine Ömer b. Hattab

(adama hitaben):

«— Gidebilirsin o hürdür, velâ's (miras) sana ait, bakm da

hazineye aittir», dedi.

mam Malik der ki: Atlm çocuk hürdür, velisi müslüman-
lardr. Ölünce varisi müslümanlar olur. Borçlanr ya da bir suç

ilerse mali külfeti müslümanlara aittir. Bizce hüküm böyledir.
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21. BABASI ÜZERNE KAYDEDLEN ÇOCUK
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20. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in hanm Hz. Aie (r.a.) der ki: Ebû
Vakkas'n olu Utbe, kardei Sa'd'e, «Zem'ann cariyesinin olu
bendendir31

, ona sahip ol» diye vasiyet etmiti. (Mekke'nin) fethi

senesinde Sa'd onu ald:

(31) slam'dan önceki cahiliye devrinde dört türlü nikâh vard:

a) erefve necabet bakmndan yüksek seviyede olan bir kiiden döl almak
maksadyla adam, karsn ya da cariyesini bu kiiye teslim eder ve o kii-

den gebe kalncaya kadar da onlara yakîamazd.
b) Kadnn kocas olmad zaman istedii kii ya da kiilerle ilikide bulu-

nur, gebe olunca da ilikide bulunduklarndan birini çararak «bu çocuk

sendendir» der, çocuk da o kiinin saylrd.
c) Baz kadnlar da açktan zina yaparlar, herkese açk olduklarnn bilin-

mesi için evlerine bayrak asarlard. Bu bayra gören herkes orann gene-

lev olduunu anlard. Saysz kiiler gelir giderlerdi. Hamile kalnca, zina

ettii kiilerden bir ksmn çarr, içlerinden birine çocuun ondan oldu-

unu söyler, çocuk da onun saylrd.

d) Sahih nikâh.

slam, bu nikâhlarn ilk üçünü hükümsüz klm, sahih nikâh kabul et-

mitir. (Bâcî, Münteka, c.6, s.5).
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«— O, kardeimin olu; onu kardeim bana vasiyet etmiti»

dedi. Bunun üzerine Abd b. Zem'a atlarak:

«— (O) benim kardeimdir, babamn cariyesinin olu, anne-

siyle birleme hakk babama aitken dodu» dedi. Bunun üzerine

taraflar, aralarnda anlaamaynca, Resûlullah (s.a.v.)'a gittiler.

Sa'd:

«— Ya Resülallah! O benim yeenimdir. Kardeim, onu bana

vasiyet etmiti» dedi. Abd b. Zem'a da:

«— O benim kardeim; babamn cariyesinin olu; annesiyle

birleme hakk babama aitken dodu» dedi. Bunun üzerine, Resû-

lullah (s.a.v.):

«—O sana aittir, ey Abd b. Zem'a» buyurdu.Sonra Resûlul-

lah (s.a.v.):

«— Çocuk, annesiyle birleme hakkna sahib olan kii-

ye aittir. Zina yapann çocuk üzerinde hiç bir hakk yok-
tur.» buyurdu. Daha sonra çocuu Ebû Vakkas'n olu Utbe'ye

benzettii için (Ümmül-Mü'minin) Zem'a kz Sevde'ye hitaben:

«— Onun karsnda örtün» buyurdu. Böylece o çocuk ölün-

ceye kadar Sevde'yi göremedi.32

(32) Buharî, Buyû, 34/3; Müslim, Radâ, 17/10, no: 36.

Resûlullah (s.a.v.)'in örtün demesi, onun yannda açlmas haram olduu
için deil, ihtiyata binaendir. Zahiren bu çocuun nesebi sabit olmu ve Uz.

Sevde'nin kardei olmutur. Çocuun Utbe'ye benzemesine, Resûlullah

itibar etmemi, çocuu sahib-i fira'a (birleme yapana) vermitir. Bunun
için, ihtiyata göre, verilen emir, zahiren verilen hükme zt deildir. Çünkü
bir taraftan çocuun Zam'a'ya verilmi olmas, Hz. Sevde'nin ondan sakn-

mamasn gerektirirken, öte yandan çocuun Utbe'ye benzemesi, Hz. Sev-

de'nin onun karsnda örtülü bulunmasn gerektirmektedir. Dolaysyla

bu konuda; bir yönden helal, dier yönden haram olma üphesi vardr.

Onun için Resûlullah (s.a.v.) ihtiyatla emretmitir. (Kastalânî tradü's-

Sarî, c.4, s. 10).
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21. Ebû Ümeyye'nin olu Abdullah'dan: Kocas ölen bir kadn
dört ay on gün iddet bekledi. Sonra iddeti bitince evlendi ve kocas-
nn yannda dört buçuk ay kaldktan sonra eksiksiz bir bebek do-
urdu. Bunun üzerine kocas, Ömer b. Hattab'a gelerek durumu
anlatt. Ömer de, yal ve cahiliyet devrinden kalma kadnlardan
bir ksm (tecrübeli) kadnlar çararak, onlara bu konuyu sordu.
çlerinden bir kadn:

«— Bu kadnn durumunu ben sana izah edeyim. O, ilk koca-
sndan hamile olunca, kocas öldü. Gebe olduu halde, ayba gör-
mesi üzerine, rahmindeki çocuun gelimesi durdu. kinci kocas-
nn menisi çocua temas edince rahminde çocuk harekete geçti ve
büyüdü» dedi. Bunun üzerine Hz. Ömer, yal kadnn sözünü do-
ru bularak33 kar-kocay birbirinden ayrd34 ve (onlara):

«— Hakknzda bildiim tek ey iyiliktir» dedi ve çocuu ilk
ölen kocasna verdi.

:

Jj ^% um . 'J* .
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(33) Hz. Ömer (r.a.), âyetlere göre, çocuun alt aydan dahaaa bir zaman içe-

risinde eksiksiz olarak domayacan bildii için tasdik etmitir.
(34) Hz.Ömer, iddet içerisinde evlenmi olmalar ve bu halde nikâhn sahih ol-

mamas sebebiyle onlar ayrmtr. Özürlerini kabul ettiinden, kendile-
rine ceza tatbik etmemitir.
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22. Süleyman b. Yesar'dan: Hz. Ömer b. Hattab, îslamdan ön-
ce doan çocuklar islam geldiinde kim benimdir derse onun say-
yordu. (Ömer'e) Bir kadnn çocuunun kendilerine ait olduunu
iddia eden iki adam geldi. Bunun üzerine Hz. Ömer b. Hattab, bilir

kii çard. O da bu adamlara bakt ve:

«— Bu çocuk her ikisine de ait olabilir.» deyince, Hz. ömçr b.

Hattab, bilirkiiyi (acele etmesi ve incelemekteki kusuru yüzün-
den) krbaçlad. Sonra çocuun annesini çard ve:

Bana çocuun kimden olduunu söyle» dedi. Kadn da:

«— Bu çocuk u iki adamdan birine ait olmaldr. Biri benimlo
develerimizi güderken devaml düüp kalkard. Öyle ki hamilo
kaldm zannettik. Sonra benden ayrld. Ben kendimi hamile-
yim sanmakta iken; ayba oldum. Sonra benimle u ikinci adam
düüp kalkmaya balad. Dolaysyla çocuun hangisinden oldu-
unu bilmiyorum, dedi. Ravi der ki: Kendi sözü kadn tarafndan
da tasdik edilince bilir kii, «—Allahü ekber» dedi. Bunun üzerine
Ömer (r.a.) çocua:

«— Hangisini istersen, ona git» dedi.

J** « 'j>. jl ' v'JaJjl
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. Ömer b. Hattab ve Osman b. Affan'dan biri, hür olduunu
söyleyerek aldatmak suretiyle bir adamla evlenip ondan çocuklar
douran (sonra da bakasnn olduu ortaya çkan) bir cariye hak-
knda öyle hükmetti: Babalar, (cariyenin efendisine) çocuklann
benzerinin deerini vererek çocuklarn kurtarr.

îmam Malik der ki: tnaal'lah bu konuda deerini
adalete daha uygun olur.
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22. NESEBDDA EDLEN ÇOCUUN MRASI
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mam Malik der ki: Geride çocuklar brakarak ölen ve çocuk-
larndan biri «babam, falan kiinin kendi olu olduunu söyle-

miti» diyen bir ahs hakknda bizce hüküm ittifakla öyledir: Bu
kiinin nesebi, bir ahsn ehadetiyle sabit olmaz. Babasnn ikra-

rn nakleden kiinin sözü, kendi aleyhine, babasnn malndan
kendisine düen payda geçerlidir. Elinde bulunan maldan lehin-
de ahidlik yapt kimseye, payna dütüü mal verilir.

imam Malik der ki: Bunun anlam udur: Bir adam ölmü,
geride iki olunu ve alt yüz dinar brakm olsun. Bu iki olunun
herbiri, uç yüz dinar alrlar. Sonra bu iki çocuktan biri, ölen bir

üçüncü ahsn babasnn olu olduuna ahidlik etsin, ahidlik
edenin payndan yüz dinar nesebi iddia edilen kiiye verilir. Bu
yüz dinar, aileye katlmas istenen kiinin yar hissesidir. Dier
olu da, bunun lehinde ahidlik yaparsa öteki yüz dinar da alr.
Böylece hakk tamamlanm ve nesebi de sabit olmu olur. Bura-
daki ahid u kadna benzer; kadn ölen babas ya da kocasnn
borcu olduunu söyler, vereseler tarafndan ödeniyormu gibi
borcun kendi payna düen kadarn vermesi gerekir. Burada söz
konusu olan kadn, sekizde bir hisseye sahip ölenin hanm ise ala-

caklya borcun sekizde birini öder. Terekenin yarsna varis olan,
ölenin kz olmas halinde, alacaklya borcun yarsn öder. Ala-
caklnn lehinde ahidlik yapan bütün kadnlar, bu ha ^ba göre
ona ödeme yaparlar.

mam Malik der ki: Kadn gibi, bir adam da, babasnn lan
ahsa borcu olduuna ehadet ederse, bu ehadetle birlikte ala-

cakl yemin ettirilir ve alacaklya alacann tamam ödenir. Bu
konuda erkekle kadn arasnda fark vardr. Zira erkein ehadeti,
alacan tamamnda geçerlidir. Alacann tamamn alabilmesi
için, bu ehadetle birlikte yemin etmesi gerekir. Eer yemin etmez
ise, sadece lehinde ahidlik yapann mirasndan borçtan payna
düen kadarn alr. Çünkü borcu kabul eden sadece o bir kiidir.
Dier vereseler, böyle bir borcun olduunu kabul etmemektedir-
ler. Kabul edenin sözü ise, kendi hakknda geçerli olur.



386

23. ÜMMÜ VELED38 OLAN KADINLAR

24. Hz. Ömer b. Hattab (r.a.) der ki: Ne oluyor u cariyesi olan

efendilere de önce cariyeleriyle temasta bulunuyor, sonra çocuk

yapmak istemiyorlar. Efendinin birletiini kabul ettii bir cari-

yenin bana bavurmas halinde, çocuunu efendisi üzerine kayde-

derim. Bunu göz önüne alarak ister azledin36
, ister çocuk yapn.
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25. Ömer b. Hattab (r.a.) der ki: Ne oluyor u cariyesi olan

efendilere! Önce cariyeleriyle temasta bulunuyorlar, sonra onla-

rn dar çkmalarna müsaade37 ediyorlar. Efendisinin, birleti-

ini kabul ettii bir cariyenin bana bavurmas halinde, çocuunu
efendisi üzerine kaydederim. Bundan sonra, ister onlar serbest

braknz, ister evde tutunuz.

mam Malik der ki: Bize gpre hüküm öyledir: Ümmü Veled,

bir cinayet ilerse, efendisi cinayete karlk kymeti kadarn taz-

min eder. (Cinayete karlk) cariyeyi teslim etme hakkna sahip

deildir. Cariyenin kymetinden daha fazlasn da ödemek mec-

buriyetinde deildir.

(35) Ümmü Veled: Efendisinden çocuk douran cariyedir. Bu cariye satlamaz,

efendisi ölünce hür olur.

(36) Çocuk yapmamak kasdyla meniyi dan aktmak.
(37) Efendiler, cariyesinden çocuk sahibi olmak isterlerse, onun evden dan

çkmasna müsade etmezlerdi.
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24. BO ARAZY38MAR VE ISLAH ETMEK
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26. Hiam'm babas Urve'den: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyur-
du:

«—Bo arazi onu slah edenindir. Orada (sonradan ge-
lip) haksz yere eken, diken ve bina yapann hiç bir hakk
yoktur.»

imam Malik der ki: Birinin slah ettii araziye hakszlk, ora-

da çukur kazmakla veya oray kendi arazisine katmakla yahut da
orada aaç dikmekle olur.

-

. &î* jftl , l)) Jkj :d JIÎ

27. Salim, babas Abdullah'tan rivayet eder: Ömer b. Hattab
(r.a.) der ki: «Bo arazi, oray slah edenindir.»

îmam Malik der ki: Bu hususta hüküm bize göre de böyledir.

(38) Bo arazi, fkh dilinde «ölü arazi» denilen ekilip biçilmeyen sahipsiz arazi-

dir.
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25. SULAR
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28. Amr b. Hazm'n torunu, Ebû Bekr b. Muhammed'in olu
Abdullah'a öyle rivayet edildi: Resul ullah (s.a.v.) Mezhur ve Mü-
zeyib adl derelerden akan su hakknda: «»Yukardakiler, bah-
çe ve ekinlerini tamamen sulayncaya kadar suyu tutarlar,

sonra aadakilere salverirler» buyurdu.39

29. Ebû Hüreyre (r.a.)'dan: Kesûlullah öyle buyurdu: «Otla-

rn korunmas için, suyun fazlas esirgenmez»40

30. Abdurrahman'n kz Amre'den Kesûlullah (s.a.v.) «Kuyu-
nun suyu (su almaya gelenlerden) esirgenmez» buyurdu.41

(39) Ebû Davud, Akdiye, 23/31; bn Mâce, Run, 16/20.

(40) Buhari, irb, 42/2; Müslim, Musâkat, 22/8, no:36.

(41) Bu mürseldir. Ebu Kurra Musa b. Tark ile Said b. Abdurrahman el-

Cumahî vasletmilerdir. Her ikisinin de senedi ayndr: Malik -Ebu'r-

Rical-annesi-Hz. Aie.



26. NSANLARA FAYDALI OLMAK VE ZARAR
VERMEKTEN SAKINMAK
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31. Amr'n babas Yahya el-Mazinî'den: Resûlullah (s.a.v.):

«Bir kimseye zarar vermek doruolmad gibi, zarar gör-

düü birine ayn ekilde zararla karlk vermek de doru
deildir.» buyurdu.42

32. Ebû Hüreyre (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.) «Sizden biri

duvarna komusunun kiri koymasna engel olmasn» bu-

yurdu. Sonra Ebû Hüreyre der ki: «Sizin bu iten çekinmenize a-
yorum. Vallahi o kirii omuzlarnza koyarm»43"44

(42) tbn Mâce (Ahkâm, 13/17), mevsûl olarak rivayet eder. Ayrca bkz. eybant,

804.

(43) afiler, Hanefiler ve Malikiler, buradaki yasan, mendupluu bildirdii

görüündedirler. Ebû Hureyre'nin yukardaki ifadesi ise, Resûlullah

(s.a.v.)'in komu hakknda çok iyilik ve ihsanda bulunmay emretmesin-

den ileri gelmi olmaldr.

(44) Buhar, Mezâlim, 46/20; Müslim, Musâkat, 22/20, no: 136.
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33. Amr'n babas Yahya el-Mâzini'den: Dahhak b. Halife, el-

Urayd denen bir nehirden kendisi için bir su kanal açt. Bu suyu
Muhammed b. Mesleme'nin arazisinden geçirmek istedi. (Çünkü
su ile kendi arazisi arasnda bu kiinin arazisi bulunuyordu.) Mu-
hammed geçirtmek istemedi. Dahhak ona:

«— Neden bana engel oluyorsun? Burdan geçecek sudan ya-
rarlanrsn, o sudan içersin. Sana zarar olmaz» dedi. Muhammed
yine raz olmaynca Dahhak, konuyu Ömer b. Hattab'a anlatt.

Ömer b. Hattab da Muhammed b. Mesleme'yi (huzuruna) çard
ve Dahhak'a izin vermesini emretti. Muhammed:

«— Hayr, olmaz» deyince Ömer:

«— Niçin bir müslüman kardeinin faydalanaca eye mani
oluyorsun? Halbuki ondan sen de yararlanrsn, daima bu su ile

arazini sulayabilirsin, sana hiç zarar vermez» dedi. Muhammed
de:

«— Allah'a yemin ederim ki hayr» deyince Ömer:

«— Allah'a yemin ederim ki, senin kamn üzerinden bile olsa

bu suyu geçirecek» dedi. Bunun üzerine Ömer, Dahhak'a o arazi-

den suyu geçirmesini emretti. O da geçirdi.

J « î£ t Û i *J t ^jUl J, j> & . UU - rt

J\ tJ ^S- 'ii ;>*^ J# *P • ^y- Ç u-r^ 1 *Q fcrfj « ftx> AJU-
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34. Amr'n babas Yalya el-Mazini der ki: Dedemin bahçesin-

de Abdurrahman b. Avfn su ark vard. Abdurrahman b. Avf, bu
su arkn bahçenin kendi arazisine daha yakn bir tarafina almak
istedi. Bahçe sahibi buna raz olmaynca, Abdurrahman b. Avf ko-

nuyu Ömer b. Hattab'a anlatt. Ömer de, Abdurrahman b. Avfn
lehine suyun yerinin deitirilmesine hükmetti.
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27. MALLARIN TAKSM EDLMES

jî^ fcîfj . n»uJ ^ ^uui ^ ^jî jl^ uj . jî H 4
•

« .r^ «>^ $ ffe£ «M
35. Sevr b. Zeyd ed-Deylemî'ye öyle rivayet edildi: Resûlullah

(s.a.v.) buyurdu ki: Cahiliye devrinde taksim edilmi olan
herhangi bir ev ya da arazi, o devirde taksim edildii ekil-
de kalr. slam geldii zaman taksim edilmemi ev ve arazi
ise, slam esaslarna göre taksim edilir.»45

y : »UOj iJÜL vp s~ 'SL i^i . j>; % s^ Jî - n

Jfe '$
ffî

â . W& u£§ csiî . j>jL cü? û agdn -ou . u^:

36. imam Malik, ölen ve Medine'nin âliye (yukar) ve sâfie
(aa) denilen cihetlerinde arazi brakan bir kii hakknda der ki:

Hissedarlarn rzas olmadan sulamaya ihtiyaç göstermeyen ara-

zi, tama su ile sulanan arazi ile birlikte taksim edilmez. Sulama-
ya ihtiyaç göstermeyen arazi, sulu arazi ile aralarnda benzerlik

varsa taksim edilebilir. ki arazi arasnda ayn bölgede olmalar
itibariyle yaknlk varsa buradaki araziler birbirine eklendikten

sonra vereseler arasnda taksim edilir. Evler ve bahçeli evler de
ayn ekilde taksim edilir.

(45) Ebû Ömer der ki: Sadece ibrahim et-Tahman mevsul olarak rivayet eder.

0, Malik - Sevr - tkrime- bn Abbas senedinde skadr.
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28. HAYVANLARIN BAKALARININ MALINA ZARAR
VERMES

J*!
#

J : £ 4 &y"ü^B . 4j ojûiî j^j s* Lüi v> j j^Jj

. l#l J± yi . JJJl ^l^jl oûJ U 'Jj • l#% JJJ^ÎI

— - *

37. Said b. Muhayyisa'nn olu Haram'dan: Bera b. Azib'in de-

vesi bir adamn bahçesine girdi ve ona zarar verdi. Bunun üzerine

Resûlullah (s.a.v.), öyle hükmetti: Bahçe sahipleri gündüzün
bahçelerini koruyacaklardr. Geceleri hayvanlarn zarar verdik-

leri eyler hayvan sahipleri tarafndan ödenecektir.46

J &jî gj| . t*j>âi . ^ jfcj iîu 1^ s-J»^H v»'

jj . ^3 iflji :> jî . jgjJ y cfcJ c* y£& 'A- yûî^?
jûî t bjii y3 : ^juj jtî ^ . idi 'jL: u> iûi>v , iij = > jû

. IjâJI ÜMfafl5 UjC* JüJI 1 ur* Lr3i : :
cj~**î W*

38. Abdurrahman b. Hatibin olu Yahya'dan: Hatibin kölele-

ri, Müzeyne kabilesinden bir ahsa ait deveyi çaldlar ve onu kes-

tiler. Durum Ömer b. Hattab a bildirildi. Hz. Ömer, Kesir b. es-

Salt'a hrszlarn elini kesmesini emretti. Sonra (bundan vazgeçe-

rek) Hz. Ömer, (Hatb'a) «Sanrm onlar aç brakyorsun» dedi.

Sonra devamla Hz. Ömer: «Vallahi, sana ar gelecek ekilde bunu
ödettireceim» dedi. Sonra Müzeni'ye: «Devenin fiyat ne kadar?»

deyince, Müzeni, «Vallahi Onu dörtyüz dirheme vermezdim» dedi.

Bunun üzerine Hz. Ömer, (Hâtiba hitaben) «Ona sekizyüz dirhem

ver» dedi.

îmam Malik der ki: Bizdeki amel kymetin ikiye katlanarak

ödenmesi eklinde deildir. Fakat bizce hüküm, bir ahsn deve ya

da hayvan ald günkü deeri üzerinden ödemesi eklindedir.

(46) bn Abdilber der ki: Malik ile ibn ihab'm ravileri böylece mürsel olarak ri-

vayet ederler. Hadis, sikalarn mürsellerindendir. Hicazllar ile bir grup
Irak'h kabul etmiler, Medine örfü de böyle olmutur.
Ayrca bkz. Ebu Davud, Buyû 90.
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29. HAYVANLARA ZARAR VERENLER

o\ 4 p^4?^ [s? ^r- vt*f ^jJü* jSiVI : Jjîi liCJU : Jlî

îmam Malik der ki: Bizce hayvanlara zarar veren kii, o hay-
vann zarardan önceki ile sonraki kymetleri arasndaki fark
öder.

îmam Malik der ki: Devenin saldrsna urayan bir kii ken-

disine zarar vereceinden korkarak deveyi öldürür ya da bacakla-
rn krarsa ve bu kiinin devenin kendisine saldrmak istediine
dair bir delili de varsa deveyi ödemesi gerekmez. ayet kendi sö-

zünden baka delili yoksa o zaman devenin bedelini öder.
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30. ÇLERE (SANATKÂRLARA) VERLEN EYLER

jûî . û^î^ jli J ^3 < j>; vSqu : U~ Jû

*J v . k jfc ajfeü • '4 & fe^j • £ •

'4

'jcil pîy . y esi ,> # v ^ :
uy tj* J*> t

>t

iîtj $ . a] ^1 j£ . g e l %<4$ •

îmam Malik der ki: Bir ftifi, boyacya boyamas için bir elbise

vermi ve o da boyamtr. Elbise sahibi:

«— Bu ekilde boyaman istememitim.» demitir. Boyac da:

«— Hayr sen böyle istemitin» demitir. Bu hususta boyaca-

nn sözü kabul edilir. Terzi ve kuyumcu da böyledir. Hepsi de söz-

lerinin doruluuna yemin ederler. Ancak yaptklar iin, kusur-

lu olmas halinde, sözleri kabul edilmez. Bu takdirde, kuma sahi-

bi yemin eder. Eer yemin etmekten de çekinirse, boyacya yemin
ettirilir.

îmam Malik der ki: Bir boyacya (boyamas için) kuma veri-

lir, o da kuma bozar, sonra da özürlü kuma baka birine verir,

verdii adam da o elbiseyi giyerse, elbiseyi giyen elbisenin kymeti-

ni ödemez. Elbiseyi giyen, boyacya ait olmadn bilmiyorsa hü-

küm böyledir. Elbisenin boyacya ait olmadn bilerek giyerse,

kymetini sahibine öder.
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31. BORCU HAVALE47 ETME VE YÜKLENME

cPt £jl J^n %4 jy j &Lj& : üu^ > $
'esi> jiijj^ • ay £ • ^M y ^ 4 !*

'J

. IÎöIp vL! V tfJi jiVl Q*J : UU Jlî

. juîJi iu^ jj . >l jvj ji d pia, iyn al juî fen tâ 5 'm jî

îmam Malik der ki: Bize göre, borçlu alacakly borcunu öde-
mesi için kendisine borcu olan dier bir kiiye havale eder, havale-

yi kabul eden kii borcu ödemeden iflas ederya da ölüp borcu ka-
patacak mal brakmazsa, alacaklnn havale edende hiç bir hakk
olmaz ve ondan hiçbir ey istemez.

Bizdeki hüküm ittifakla böyledir.

mam Malik der ki:

Bir adam birinin borcunu üzerine aldktan sonra ölür veya if-

las ederse, ilk alacakl alacan ilk borçludan ister.

(47) Havale, bir zimmetin dier bir zimmete naklidir. Daha açk olarak havale,

borçlunun alacakly alacan tahsil için kendisine borcu olan ikinci bir ki-

iye sevketnesidir.
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[ili }j l3 (5j j*j . ji> jl J> b* L4i- **j Çj» Jrj $ : ^
£lî

a

J *^ b! i y^ÜÛ . jt , UÛ tsl ^J» <jj uîj . Ü,

65T bÛ • J^k Jt >i • ^ ' *LÎ & 6f^ J C?^ 1

M-2 U

. Jkî . 5öÎJ L^i bi b!i • yjSfl b- yS! >a U

a âij u b^i •
$

-
a?S j' s>J» u^^^ >4i

Jbî . .^ ^ % ^ jö , vj» ^^ if ; j^p yy
. ^ liu aj u b^. . &

» - * *

îmam Malik der ki: Bir fcifi, kendisine haber verilmesi ya da
bizzat tesbii edecei satcnn bildii yrtk veya benzeri birözürü

olan kuma satn alsa, sonra bu kuma fiatn düürecek derece-

de biçse, bilahare müteri kuman özürünü örense, onu gerisin

geri satcya verebilir. Biçtiinden dolay, satcya bir ödeme yap-

maz.

Bir kimse, yrtk ve kesik gibi birözürü olan kuma satn alsa

da satan, özürü bilmediini ve kuma satn alann veya boyac-

nn kesmi olduunu iddia etse, müteri muhayyerdir. sterse, yr-

tk ve kesiin, kuman bedelinden eksilttii miktar düürüp ku-

ma alr. îsterse, biçme ve boyamann kuman bedelinden eksilt-

tii miktar öder, kuman geri verir. Müteri, kuma boyaynca

fat artm ise, müteri yine muhayyerdir. sterse kuman fiatn
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özürün eksilttii kadar düürür isterse kuma satanla kumata
ortak olur. Bu takdirde, yrtk ve kesik olan kuman deerine ba-

klr. Eer kuma on dirhem, boyann kumaa ekledii deer de
be dirhem ise, taraflardan her biri hisseleri miktarnca kumata
ortak olurlar. Bu hesaba göre, boyann elbiseye ekledii fazlalk
da elbisenin (yeni) fat içersinde bulunmu olur.
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33.KNN ÇOCUKLARINDANBRNE FAZLABR EY
BAILAMASI

JB JPJ 1*3 • «| 2tf^ * & ^^ J» : • $ 4ö U $ ^

39. Nu'man b. Beir (r.a.)'den: Babam Beir, beni Resûlullah

(s.a.v.)'a götürdü ve:

«— Ben u oluma kölemi balamak istiyorum» dedi. Bunun
üzerine Resûlullah (s.a.v.):

«— Her çocuuna bunun gibi bir hibe verdin mi?» buyur-

du. Beir:

«— Hayr» diye cevap verdi. Resûlullah (s.a.v.) de:

«— Bundan vazgeç»48 buyurdu.49

î jg* cjj m% o* . J> J ij> v^r^^ uf*^J " *

!> yi >' Vs .
diL <5Ji? u-î öf u u. «

: $

- - •

40. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in hamm Hz. Aie (r.a.) der ki: Ebû
Bekir es-Sddk (r.a.), Gâbe denilen yerde bana toplanacak yirmi

vesk50 hurma hibe etti. Ölecei zaman (babam) Ebû Bekir öyle

(48) Buradaki yasak, cumhura göre vucub deil, mendupluk ifade eder. Baba

için çocuklarndan birine dierinden daha fazla hibe etmesi tenzihen mek-

ruhtur. (Kastaîânî, Îradus-arî, c.4, s.343).

(49) Buharî, Hibe, 51/12; Müslim, Hibât, 24/3, no: 9; eybanî, 807.

(50) Bir vesk 60 sa'dr. Bir sa\ 1040 dirhemi örfiye eittir. 1040 dirhemi örfi,

yaklak 3.333 kg.'dr. Böyle olunca 20 vesk= 3.333 kgx60x20=3999.6 kg»

yaklak 4 ton.
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dedi:

«— Kzm vallahi ölümümden sonra senin zengin olman her-
kesten daha çok isterim. Fakir olmana da çok üzülürüm. Sana top-

lanacak yirmi vesk hurma balamtm. imdiye kadar topla-

dklarn senin. Fakat onlar bugün varis mal olmutur. Senin iki

erkek ve iki de kz kardein var. Geri kalan, Allah'n kitabna uy-
gun olarak aranzda paylan.» Ben derim ki:

*— Babacm vallahi, u ve u kadar da olsa onu (varislere)

brakrm. Kz kardelerimin biri Esma, dieri kim?» Babam Ebû
Bekir:

«— Harice'nin kznn karnndaki çocuktur. O çocuun kz ola-

can sanyorum» 51 cevabn verdi.52

^ ot J^? ^ . JâJ\ çi •& ' vU^ o? 1 > 'vîüU ^'j^j - u

• «fel *ö y J± . uuJ c<i ujâj ;£ , li* j^i ;>. . :y &Ui 'Js

41. Ömer b. Hattab (r.a.) öyle dedi: Neden çocuklarna ba-
ta bulunan kiiler sonradan yaptklarba vermiyorlar? Olu
ölen biri, malm elimde, onu hiç kimseye balamadm» der. Eer
kendisi ölmek üzere olsa «o mal olumundur. Ben o mal oluma
balamtm» der. Bata bulunan kimse, vereseler brakarak
ölür, balanan da o ölünceye kadarba teslim almazsa, bu ba-

hükümsüz olur. 53

(51) Bir ksm fakihler, Ebû Bekir (r.a.) bir rüya görerek Mabibe binti Haricenin
karnndaki çocuun kz olacana yorumladn söylemilerdir. Ebû Be-
kir görüünde isabet etmitir. (Bâcî, el-Munteka, c.6. s. 104).

(52) eybanî, 808.

(53) Çocuk büyükse, vacib ya da efdal olan, bu çocuk bir yabanc gibi itibar edil-

diinden, büyük çocuun hibe eden babasnn elinden hibeyi teslim alarak
sahip olmas gerekir. Eer çocuk küçükse hibe, onun adna muhafaza ede-
cek emin birine verilir. (Bâcî, el-Münteka, c. 6, s. 104).
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îman Malik der ki: Bizde hüküm öyledir. Bir kimse, bir ah-
sa karln yalnz Allah'tan almak niyetiyle.bir bata bulun-

sa ve bu ba da ahidlerle delillendirse ba, balanann
olur. Ancak balanan daha ba teslim almadan balayan
ölürse balanann olmaz. Balayan, ba ettiine dair ahit

tuttuktan sonra, ba vermemek isterse, buna hakk olmaz. Ba-

lanan dilerse buba ondan alr.

mam Malik der ki: Bir kimse bir bata bulunsa, sonra bu

batan vaz geçse balanan o kiinin bu ba kendisine yap-m olduuna ahitlik edecek bir kii getirse, —hibe eya olsun, al-

tn, gümü veya hayvan olsun— balanana ahidinin ehade-

tiyle birlikte yemin ettirilir. Eer yemin etmekten kaçnrsa, ba
MUVAiTA. CM. I-.2A
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yapana yemin ettirilir. O da yemin etmekten kaçnrsa, balana-
na, bir ahidi olduu takdirde iddia ettiiba verir. Eer ba-
lanann ahidi yoksa hiçbir hakk olmaz.

imam Malik der ki: Bir kii, sevabn Allah'tan isteyerek bir-

bata bulunsa, sonra balanan ölse, vereseleri onun yerine ge-
çerler ve haklarn alrlar.

Balayan, daha balananba teslim almadan önce öl-

Ba yapan, ba yaparken ahitle delillendirdii haldeba vermek istemese, buna hakk yoktur. Balanan istedii
zaman (elinden)ba alabilir.
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42. Ömer b. Hattab (r.a.) der ki: «Bir kimse akrabalk dolay-

syla veya sadaka olarak bir hibede bulunsa, yapm olduu bu hi-
beden dönemez. Bir kimse de karlk beklediini söyleyerek bir
hibede bulunsa, o kimse memnun edilmezse hibesinden dönebi-
lir.»

imam Malik der ki: Bizdeki hüküm ittifakla öyledir: Karlk
beklenerek yaplan hibe, hibe edilenin yannda bir fazlalk ya da
eksiklik gibi bir deiiklie urarsa, hibe edilenin, hibe edene hi-
beyi teslim ald günkü kymetini vermesi gerekir. 64

(54) eybanî, 805.

Hibe eden kii, karlk beklememelidir. Karlk beklerse, hibe olmaktan
çkar, ecir ve sevap da alamaz.
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36. SADAKADANDÖNÜ
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imam Malik der ki: ö/zcfe /«/hA ec/i/en hüküm öyledir: Bir
kimse oluna bir sadaka verse, olu da o sadakay teslim alsa t ya
da çocuk, baba ocanda olup babas ona sadaka verdiine ahid
getirse, sadaka verenin sadakadan cayma hakk yoktur. Çünkü o
kii, verdii sadakadan dönemez.

imam Malik der ki: Bizde ittifak edilen hüküm öyledir: Bir
kimse, çocuuna bir bata bulunurya da sadakann dnda bir

hediye verirse, çocuk baz kiilerin kendisine babasnn vermi ol-

duu bu hediyeye güvenerek verdikleri bir borcun olduunu orta-

ya koyamad müddetçe, o kii bu hediyesinden cayabilir. Böyle
borçlarn varl sözkonusu olduktan sonra, babann vermi oldu-u hediyeden cayma hakk yoktur.

Yahut baba, oluna veya kzna bir hediye verir de bir kadn,
bu erkekle evlenir, evlenme sebebi o erkein zenginlii ve babas-
nn ona vermi olduu hediyedir. Bu durumda baba verdii hedi-

yeden caymak ister, veya bir adam, babasnn hediye verdii bir

kzla evlenir, onunla evlenme ve mehrini artrma sebebi de kad-
nn zenginlii, mal oluu ve babasnn verdii hediyedir. Sonra
baba: «Ben bu iten vazgeçiyorum» derse, babann oluna ve kz-
na verdii hediyeden cayma hakk yoktur.
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43. Cabir b. Abdullah el-Ensarî (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.)

öyle buyurdu: «Herhangi bîr kiiye ve çocuklarna bir Urara
hibe edilirse, bu o kiinin olur. Bu Umra, hiç bir zaman
hibe eden kiiye geri dönmez. Çünkü hibe edenin hibesi,

miras hükümlerinin geçerli olduu bir hibedir.»56

(55) Umra, bir mülkün menfaatinin, hibe edilenlerin ya da hibe edilenlerle bir-

likte çocuklarnn ömür boyu faydalanabilecekleri bir ekilde hibe edilme-

sidir.

Ümrann, üç ekli vardr:

a) Hibe eden kii, «sana bu evi ömür boyu faydalanman için verdim. Sen
ölünce varislerinin veya çocuklarnn olacak- derse, bu ekilde yaplan hi-

be sahih olup bu sözle hibe edilen kii, evin kendisine sahip olur. ölünce va-

rislerine kalr. Varisleri yoksa, hazineye kalr. Hiç bir ekilde hibe edene
dönmez.

b) Hibe eden daha ksa olarak, sadece «Sana ömür boyu evin menfaatini hi-

be ettim. Senden bakasna geçmiyecek» demesidir. Bu takdirde iki görü
vardr. Birincisi mam afii'nin görüüdür. Bu ekildeki hibe sahihtir ve

hükmü birinci maddedekine benzer. kinci görüe göre, ev, hayat boyunca
hibe edilenindir, öldükten sonra hibe edene ya da varislerine döner. stedi-

i zaman da geri alabilir.

c) Hibe edenin «Sana bu evi ömür boyu faydalanman için verdim. Sen Ölün-

ce, bana vaya varislerime dönecek» demesidir. Bunun shhatinde ihtilaf

edilmi ise de, bize göre sahihdir ve hükmü de birinci maddenin hükmü gi-

bidir. (Kastalânî, Îradu's-Sarî, c.7, s. 75-76).

(56) Müslim, Uibât, 24/4, no: 20; eybanî, 811.
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44. Mekhul ed-Dmekî, el-Kasm b. Muhammed'e Umra'y ve
bu hususta halkn fikirlerini sordu.

el-Kasm b. Muhammed:

«— Beraberyaam olduum bütün insanlar mallan ve ken-
dilerine verilen hibeler konusunda artlarm sürdürüyorlar» dedi.

mam Malik der ki: Bizdeki hüküm öyledir: Hibe eden «Umra
sana ve çocuklarna» kaydn söylememise, Umra kendisine geri-
sin geri dönebilir.

* ojj c4y fâE • laite u yCui j 4j ^ î-jfcj o; kâfi : jî

. âî w ^bj . oCJ> y «il iî*^
45. Nafi (r.a.) der: Hz. Ömer'in olu Abdullah (r.a.)'a kz kar-

dei Hz. Hafsa'dan miras olarak bir ev dütü. Hz. Hafsa (r.anha)
bu evi Zeyd b. Hattab'n kzna ömür boyu mesken olarak kullan-
mas için vermiti. Zeyd'in kz ölünce, Abdullah b. Ömer kendisi-
nin olduu görüüyle eve sahip-oldu.67

\

(57) eybanî, 812.
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46. Zeyd b. Halid el-Cüheni der ki: Bir adam, Resûlullah
(s.a.v.)'a buluntu eyin hükmünü sordu. Resûlullah (s.a.v.) da:

«— Onun kabn veban tan, sonra onu bir sene halka
duyur. Sahibi gelirse ona verirsin. Gelmezse onu harcaya-
bilirsin.» Adam:

«— Ya Resûlallah! Bulunan koyun ise?» dedi. Resûlullah
(s.a.v.):

«— O senin veya baka bir din kardeinin ya da kurdun-
dur.»58 cevabn verdi. Adam:

«— Kaybolan devenin hükmü nedir?» dedi. Resûlullah (s.a.v.):

«—Ondan sana ne?59 Bol su alan karn, salam ayaklar
var. Sahibi gelinceye kadar, aaç yapraklarndan karnn
doyurur, suya gidebilir» (Yani ona dokunamazsn) buyurdu.80

47. Abdullah b. Bedr der ki: am yolunda bir kabilenin evinde
misafir oldum ve içerisinde seksen dinar olan bir kese buldum, bu-
nu Ömer b. Hattab'a söyleyince, Hz. Ömer bana:

(58) Yani onu bulduun yerde sahibi yoksa alabilirsin demektir;

(59) Yani onu bulduun yerde alamazsn demektir.

(60) Buhar, Lukata, 45/4; Müslim, Lukata, 31/3

.
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«— Bir sene, onu cami kaplarnda ilan et ve am dan gelenle-

re duyur. Bir sene geçince de, onu istediin gibi harcyabilirsin»

dedi.

.^^1^ Jl '.uî . <u â>.j %j y ijtâ ^ iuu - iA

48. Naf'den: Bir adam bir yitik buldu. Bu münasebetle Abdul-

lah b. Ömer e gelerek ona öyle söyledi:

«— Bir yitik buldum, bu hususta fikrin nedir?» Abdullah b.

Ömer ana:

«— Onu halka ilan et» dedi.O da:

*— îlan ettim» dedi. Abdullah:

«— Daha fazla ilan et» dedi. Adam:

«— lan ettim» cevabn verdi. Abdullah b. Ömer:

*— Onu «ye» diyemem, isteseydin (bulduun yerden) onu al-

mayabilirdin?» dedi. 61

(61) (Onu «ye» diyemem) sözünün anlam, ödeme sorumluluu olmakszn onu
mülkiyetine alman emredemem, bu sorumluluk içerisinde harcayabilirsin

demektir.
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39. BULDUUYT HARCAYAN KÖLE LELGL

y 's* « U&fcî jA ^ >vi : j>L; fe.^ :^ jû

mam Malik, bir yitii bulup onu yitiklere tannan süre sona
ermeden—bu süre bir senedir— harcayan bir köle hakknda der
ki: Bu yitik, kölenin zimmetinde sabit olur. Efendisi, ya kölenin

harcad yitiin bedelini verir, ya da köleyi yitik sahiplerine tes-

lim eder.

Yitie tannan süre tamamlanncaya kadar yitii muhafaza
eder, sonra harcasa köle borçlanr. Bu borcun yerine köle verilmez.

Efendisi de bu borçtan sorumlu deildir.
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40. YTK HAYVANLAK

•I* . .

49. Ensardan Sabit b. ed-Dahhak (r.a.) der ki: Harre denilen
yerde bir deve buldum ve onu baladm, sonra Ömer b. Hattab
(r.a.)'a onu arzettim. Hz. Ömer de bana onu üç defa halka ilan et-
memi emretti. Ben Hz. Ömer'e, devenin arazimde olduunu söyle-
yince bana:

«— Onu bulduun yere salver» diye emretti.

50. Said b. el-Müseyyeb (r.a.)'den: Ömer b. Hattab (r.a.), srt-
n Kâ'be'ye dayam olarak öyle dedi:

«— Yitik bir hayvan alan yanl i yapmtr.»62

çi > cfcj c> JeV 1^^ : tâ vU? i? e~ *3 1 ;>ul - ^
>< j ouj oi5T l > v . y£ . * vÜJ

51
.
îbn ihab der ki: Ömer b. Hattab (r.a.) zamannda yitik de-

veler, güven altnda idiler. Yavrularlar ve kimse onlara dokun-
mazd. Osman b. Affan (r.a.) halifelii zamannda, bu develerin
ilan edilmelerini, sonra da satlmalarn, sahibi gelirse parasnn
ona verilmesini emretti.

(62) Aslnda, Zeyd b. Halid'den merfudur. Ayrca bkz. Müslim, 31- Lukata, 1,
no:12.
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41. ÖLMÜ KMSE ADINA SADAKAVERLMES

52. urahbîl b. Said'den: Sa'd b. Ubâde, Resûlullah (s.a.v.) ilo

birlikte bir harbe katlmt. Annesi, Medine'de ölmek üzereydi.

Annesine:

«— Vasiyette bulun» denildi. O da:

«— Neyi vasiyet edeyim? Mal, Sa'd'indir dedi ve Sa'd gelme-

den öldü. Sa'd gelince, durum kendisine anlatld. Sa'd:

«— Ya Resûlallah, anamn yerine sadaka versem, ona faydas

«— Evet» diye cevap verdi. Bunun üzerine Sa'd adlarn söyle

yerek «u, u bahçe annemin adna sadakadr» dedi.63

53. Hz. Peygamberin hanm Hz. Aie'den: Bir adam Resûlul-

lah (s.a.v.)'a: «Annem aniden Öldü. Sanyorum ki konuabilseydi,

tasaddukta bulunacakt. Onun adna sadaka verebilir miyim?»
dedi. Resûlullah (s.a.v.):

(63) Nesaî, Vesâya, 30/7.

"â
• H U$ £jj ** » *J o* . ij> J püf ^ JU ^"j^j - or
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«__ Evet» buyurdu.64

Jjlj UÎ ji. JLÎ . JÜ ^ . JUI UJ! cy> . a*î . *i;ç* 4^1

54. mam Malik'e öyle rivayet edildi: el-Haris b. el-Hazreç
oullarndan olan Ensardan bir adam, anne ve babasna tasad-
dukta bulundu ve ikisi de ölünce, bu adama onlara vermi olduu
maldan bir hurmalk dütü. Konuyu Resûlullah (s.a.v.)'a sordu:
Resûlullah (s.a.v.) da:

«— Sadakann sevab sana verildi. Onu miras olarak
al» buyurdu.65

(64) Buhar, Vesâyâ,5G/19;Müslim, Zekât, 12/1 5, na 51, Vasyyet, 15/2, No: 12-ia
(65) Ibn Abdilber der ki: Bu hadis çeitli yollarla rivayet edilmitir.
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1. Abdullah b. Ömer (r.a.)'den: Resûlullah (s.a.v.) öyle buyur-
du: «Vasiyet edilebilecek bir mala sahip olan müslüman bir

kiinin yannda vasiyeti yazl olmadan iki gece yatmas
doru deildir.» 1

îmam Malik der ki: Bizde ittifak edilen hüküm öyledir: Sal-
nda ya da hastalnda, içerisinde bir kölenin kölelikten azat

edilmesi veya baka bir ey yazl olan bir vasiyette bulunan bir ki-

i, ölünceye kadar bu vasiyeti deitirerek istedii ekle sokabilir.

Bu vasiyeti bir kenara atarak tamamen deitirmek isterse yapa-

bilir. Ancak, öldükten sonra bir kölenin azat edilmesini vasiyyet

(1) Buharî, Vesâyâ, 55/1; Müslim, Vasiyet, 25/1,2,3.

Bu hadisi erifteki iki gece sözü, bir snrlama deildir. Azl anlatmak için

bu ifade kullanlmtr. Az bir zaman bile olsa o zaman vasiyetsiz geçirme-

mek gerektiini ifade eder.
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etmise, bunu deitirmesine imkân yoktur. Vasiyetin bu hükmü,
Resdullah (s.a.v.)'in "Vasiyet edilebilecek bir mala sahip
olan müslüman bir kiinin yannda vasiyeti yazb olmadan
iki gece yatmas doru deildir.» buyruu gereidir.

mam Malik der ki: Vasiyet eden kii, vasiyetini ve vasiyetle

açklanan köle azat etmeyi deitirme hakkna sahip olmasayd, o

zaman vasiyet eden kiilerin azat etmeyi vasiyet ettii kölesinde ve

dier vasiyet ettii mallarda tasarrufedememesi gerekirdi. Hal-

buki kii bazan salnda, bazan de yolcu iken vasiyette bulu-

nur. 2

imam Malik der ki: Bizde ittifak edilen hüküm öyledir: Va-

siyyet eden bir kii, dilerse vasiyyetini deitirebilir. Ancak, ölü-

münden sonra bir köle azat etmeyi vasiyyet etmise, bunu deitir-

me hakk yoktur*

(2) Salnda ve yolcu iken vasiyyet eden kiinin bu mala ihtiyac vardr. Bun-

larn vasiyet, ettikleri mallarda tasarruf yetkileri ellerinden alnrsa, bu, va-

siyette bulunmamalarna sebep olur. Bundan da butun insanlk zarar gö-

rür. Tasar -
' yetkilerini ellerinden alamadmza göre, vasiyyeti sonradan

deitirme! .e bir tasarruf olduundan, bu büfe da ellerinden alnmamal-
dr.

(3) e./banî, 734.

Ölümden sonra köle azat etmeyi vasiyyt 1 etmek, balayc, deitirilemez

bir akittir. Dier vasiyyetler balayc deildir, deitirilebilir.
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2. ÇOCUUN, AKLI ERMEYEN, DEL VE AHMAK
KMSELERNVASYET

. i? .^ p . uûj ûu y : vikj j $ : ^jjji

jü iul^ :^ a ^> ji . ^ % a j& ju g ^$ t jû . g^
2. Amr b. Süleym ez-Zürak den: Ömer b. el-Hattab (r.a.)'a öy-

le denildi.

*— Burada bulûa ermemi Gassanl zengin bir çocuk var. Va-
risleri am'dadr. Burada yalnz bir amca kz var. (Ne yaplmas
gerekir?)» Hz. Ömer:

«— Amcasnn kzna vasiyette bulunsun» dedi.

Bu çocuk da amca kzna «Bi'r-i Cüem» denilen yeri vasiyyet
etti. Bu mal, otuz bin dirheme satld. Vasiyyet ettii amca kz»,
Ümmü Amr b. Süleym ez-Zürakfdir.4

'ja 'Jou. y r> jj JÇ ^1 . jt 3L. ^t»} - t

. <ûy LiJjl *J . £jk0 J^Jl >Sfl : ISÜU :^ Jû

. y <>j }j . <û Ji uju;

(4) eybanî, 735.
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3. Ebû Bekr b. Hazm'dan: Medine'de Gassan'h bir çocuk ölmek
üzereydi, varisleri de am'dayd. Hz. Ömer'e konu anlatlarak:

«— Falanca ölüyor, vasiyet etsin mi? denildi. Hz. Ömer:

«— Etsin» dedi.

Ebû Bekir der ki: Çocuk on, on iki yalarndayd. «— Bi'r-i

Cûem» denilen yeri vasiyyet etti. Sahibi orasn otuz bin dirhem
(gümü paraya) satt.

mam Malik der ki: Vasiyet ettikleri eyi bilecek kadar akllar
balarnda ise zayfakll, ahmak ve bazan iyileen delininyapt
vasiyyet makbuldür. Vasiyet ettii eyi bilecek kadar akllar ba-
larnda deilse ve aklszl fazla ise, yaptklar vasiyet caiz deil-
dir.
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3. VASYETN MALIN ÜÇTEBRN GEÇEMEY

• J. S? M Vj Ju ^ tfj • u ^jli ^ ^ ^ a * Â iî
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4. Sa'd b. Ebi Vakkas (r.a.) anlatr: Veda haca senesi hastal-mn artmas üzerine Resûlullah (s.a.v.) beni ziyarete gelince
ona:

«— Ya Resûlallah, gördüün gibi hastalm çok iddetlendi.
Ben mal sahibiyim. Bir kzmdan baka da varisim yok. Malmn
üçte ikisini sadaka olarak verebilir miyim?» dedim.

Resûlullah (s.a.v.):

«— Hayr, veremezsin» buyurdu.
«— Yansm sadaka olarak verebilir miyim?» dedim.
«— Hayr,» buyurdu.

Sonra Resûlullah (s.a.v.):

üçte birini sadaka olarak verebilirsin, üçte bir az
deildir. Varislerini zengin brakman bakalarna el açan
fakirler olarak brakmandan daha iyidir. Allah'n rzasn
kazanmak için verecein her nafaka, hatta hanmnn a-
zna koyduun her lokma, sevap kazanmana vesile olur»
buyurdu.

*— Ya Resûlallah, arkadalarm seninle Medine'ye gidecek-
ler. Ben» Mekke'de ölecek miyim* dedim. 5

Resûlullah (s.a.v.) öyle Buyurdu:

— (Hayr) sen (imd& Mekke'de ölmeyeceksin,6 daha
sanl ameller ileyeceksin, derecen yükselecektir. Müslü-
manlar senden yararmnncaya, mürikler de senden zarar
görünceye kadar yayae&Ksm. Allah'm! Ashabmn hicre-
tini tamamla, onlar gerisin geri çevirme»7

Fakat bu göçmenler içinde- Sa' b. Havle ne kadar zavalldr,
(sonradan Mekke'ye dönmek zorunda kald ve orada vefat etti).

Resûlullah (s.a.v.) Sa'd'in Mekke'de vefatna üzüldü.8

mam Malik der ki: Bir ahs malnn üçte birini bir adama
vasiyet eder, ayn ahs baka bir adama da vasiyette bulunarak:

(5) Baz sahabe ölümün Mekke'de olmasndan dolay hicretinin noksan olaca-
ndan endie ediyordu.

(6) Burada Resûlullah (s.a.v.) mucize olarak gelecekten haber veriyor.

(7) Buharî, Cenaiz, 23/37; Müslim, Vasiyet, 35/1 , no: 5.

(8) Buharî, Cenaiz, 23/37; Müslim, Vasiyet, 25/1, no: 5.
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«Kölem falancayaad müddetçe ona hizmet etsin, sonra hür-

dür» derse, baklr: Kölenin deeri, ölenin malnn üçte biri kadar-
sa, kölenin hizmeti kymetlendirilir. Sonra bu iki kii arasnda
taksim edilir. Üçte biri, maln üçte birini alacak olana; geri kala-

n, kölenin hizmet edecei kiiye verilir. Her ikisi de kölenin hizme-

tinden veya ücretle çaltrlyorsa ücretinden hisseleri miktarn-
ca alrlar. Kölenin hizmet edecei kii ölünce de köle hür olur.

«Falancayau ve u, falancaya da u veu malm vasiyet et-

tim» diyerek malnn üçte birini vasiyyet eden ile «bu mal üçte bir-

den fazladr» diyen vereseler hakknda, tmam Malik der ki; «Vere-

seler, vasiyet edilen kiilere vasiyet edilenin tamamn verip geri

kalan kendileri almakla, ölenin malndan üçte birini ayrp vasi-

yet edilen kiilere vermek arasnda seçimlidirler, isterlerse vasiy-

yet edilen kiilerin bu üçte birde haklar eit olur. 9

(9) eybanî, 736.

Hanefi Mezhebine göre, vasiyet, borçlardan sonra maln üçte biri için cai-

dir. Daha fazlas, mirasçlarn izniyle yaplabilir. Mirasçlar bu izinden dö-

nemez.
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4. GEBENN, HASTANIN VE CEPHEDE BULUNAN
KLERN MALLARININ DURUMU

-
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îmam Malik der ki: Gebe bir kadnn vasiyeti ve malnda ver-

dii hükümleri ve bu kadn için caiz olan eyler hakknda iittii-

min en güzeli udur: Gebe kadn da hastaya benzer, hastalk kor-
kutmayacak derecede haffse böyle bir hasta malnda istediini
yapar. Eer hastalk korkulacak derecede iddetli ise bu hasta, an-
cak malnn üçte birinde tasarrufhakkna sahiptir.
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îmam Malik der ki: Gebe kadn da böyledir. lk gebelii müjde
ve sevinçten ibarettir. Hastalk ve korkulacak bir ey saylmaz. Zi-

ra Yüce Allah Kur'an- Kerim'inde öyle buyurur: «Biz ona (Hz.
brahim'in hanm Sûre) shak müjdeledik, shak'dan
sonra hafif bir rahatszlk hissetti. Ya'kub'u verdik»10

»(Havva) hamile kald. Zaman geçip hamilelii arlan-
ca (karnnda çocuk büyüyünce) Adem'le bi tikte rablerine
öyle dua ettiler: Ya Rabbi! Sen bize iyi bir çocuk verirsen,

biz elbette ükredenlerden oluruz.»11

Hamile bir kadn arlanca yalnz malnn üçte birinde hü-
küm verebilir. Malnn hepsinde tasarrufedebilecei süret ilk alt
ayn tamamdr. Yüce Allah, Kitab Kur'an- Kerim'de «Anneler
çocuklarn tam iki sene emzirirler»î2«Çocua gebe kal-
makla, çocuun anneden ayrlma süresi otuz aydr»18 bu-
yurmutur. Hamile olduu günden itibaren alt ay geçen bir ka-
dn, yalnz malnn üçte birinde söz sahibidir.

îmam Malik, cephede harbeden bir adam hakknda der ki: Bu
adam cepheden dümana hücum edince malnn yalnz üçte birin-

de söz sahibi olur.3u adam harbettii müddetçe gebe kadn ve
ölüm korkusu olan hastaya benzer.

(10) Hud, 71.

(lDA'raf, 189.

(12) Bakara, 233.

(13) Ahkaf.15.
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5. VARSE VE YAKINLARAVASYYET
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îmam Malik der ki: «Size farz klnd ki tizden biri ölmek
üzereyken mal varta anne ve babalylayaknlarna vasiy-

yet etmei gerekir» 1 * âyetinin hükmü, Allah'n kitabndaki mi-
ras taksimi hakknda inen âyetlerle neshedilmitir.

îmam Malik der ki: Bizce ütifakla kabul edilen hüküm udur:
herhangi bir vasiyyette bulunmak caiz deildir. Ancak, va-

rislerin kabul etmesi halinde caiz olur. Varislerin birksm kabul
eder de dier birksm kabul etmezlerse, vasiyyeti kabul edenlerin

hisselerinde caiz olur, kabul etmeyenler vasiyyet yaplan maldaki
haklarn alrlar.

Malnn yalnz üçte birini vasiyet edebilecek derecede iddetli

hasta varislerden birine maln üçte birinden fazlasn vasiyyet et-

mesi hususunda dier varislerden izin istese, onlar da bu izini ver-

seler îmam Malik bu hususta der ki: Varisler verdikleri izinden
dönemezler. ayet varislerin kararlarndan dönmeleri caiz olsa,

hepsi döner. Vasiyyet eden ölünce de maln hepsini kendileri alr,

üçte bir ve üçte birden fazla olarak vasiyyet etmesine izin verilen

mal, vasiyyet etmesine engel olurlard.

îmam Malik der ki: Bir kimse shhatli iken varislerden birine

yapaca vasiyyette varislerden izin istese, onlar da bu izini verse-

ler bu izin vermeleri balayc olmaz. Varisler isterlerse dönebilir-

ler. Bu hükmün sebebi udur: Kii shhatli oldukça malnn tama-
mnda harcama yapmak onun en tabii hakkdr. Malnda istedii

tasarrufu yapabilir, tsterse malnn tamamn sadaka olarak ve-

rir, yahut onu istediine verebilir. Ancak dier varislerin varl
sebebiyle mirasdan pay alamayan varislere vasiyet ederken, va-

rislerden izin istemesi halinde izin verirlerse vasiyet caizdir. Bu
takdirde malnn üçte birinde yapm olduu vasiyyet geçerlidir.

Üçte ikisinde dier varisler, mirastan mahrum olan kiiden daha
fazla hak sahibidirler. Bu hüküm, varislerin durumlar ve izin

verdikleri maln müsait olmasa halindedir. Vasiyyet eden ölmek
üzere iken varislerden biri mirasn ona balamak isterse ba-
Uyabilir. Sonra bu malda ölen bir tasarrufta bulunmamsa mal,

balayana döner. Ancak ölen, bir varisi hakknda «falanca za-

yftr, mirasn ona balaman isityorum» demise ve balyan
da mirasn bu zayfkimseye balamsa ölenin, bu kiinin adn

(14) Bakara, 180.
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vermi olmas halinde bu vasiyet caizdir. Varislerden biri miras-
n baladktan sonra ölmek üzere olan kii bir ksmnda tasar-

rufta bulunup dier bir ksmnda tasarrufta bulunmadan ölürse,
geri kalan mal balayana döner. Balayan balad kimse-
nin ölümünden sonra geri kalan bu mal alr.

Bir kimse bir vasiyette bulunsa, varislerden birine birey
verdiini fakat o varisin bunu almadn söyler, varisler de bu va-
siyeti knbul etmezlerse durum ne olur? Bu hususta imam Malik
der ki: Bu mal Allah (c.c.)'n kitabna uygun olarak taksim edil-
mek üzere varislere miras olarak döner. Çünkü ölen, bu maln üçte

birinden olmasn istememitir. Bundan dolay, üçte biri kendile-
rine vasiyet edilen kiiler bu mal taksim edemezler.
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6. KADINLAMI ERKEKLERVE ÇOCUU ALMA HAKKI
OLANLAR

js . jasj jJs # • oû ^ ^ oûy^
. . fSSfc ^ v*. A J^;

5. Ebû Urve (r.a.)'dan: Yumuak huylu ve erkeklii kalmam
bir kii, Hz. Peygamberin hanm Ümmü Seleme (r.a.)'in yann-
dayken Abdullah b. Ebi Ümeyye (r.a.)'ye öyle dedi. Resûlullah

(s.a.v.)'da onun sözünü duyuyordu:

«— Ya Abdullah! Allah (c.c.) size yarn Taif ehrini fethetmeyi

nasip ederse tavsiye ederim, Gaylan'n kznn yamna git, o kadn
o kadar semiz ki önden baknca karnnn eti dört kat, yanlardan

sekiz kat görünüyor.» Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.):

«—Bunlar (artk) sizin yannza girmesinler» buyurdu.16

: $a . 3iia d d Js* . siî] &jü . f$\ a^jS . îîWi CJ*

6. el-Kasm b. Muhammed (r.a.) der ki: Ömer b. el-Hattab

(r.a.) Ensardan bir kadnla evliydi. Bu kadndan Asm adnda bir

(15) Çounluk bu ekilde mürsel olarak rivayet etmitir. Buharî (Megazî,

64/56) ve Müslim (Selâm, 39/13, no:32), muttasl olarak rivayet ederler.
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olu oldu. Sonra boandlar. Hz. Ömer, Küba'ya geldiinde olu
Asm' mescidin avlusunda oynarken gördü. Onu kucaklad. Hay-
vann üzerinde önüne oturttu. Bunun üzerine ninesi yetiti, çocu-

u Hz. Ömer'den almak istedi, o da vermedi. Birlikte Hz. Ebû
Bekrin yanna geldiler. Hz. Ömer:

«— Bu benim olum» dedi. Kadn:

«— Benim olum» dedi.

Ebû Bekir de Hz. Ömer'e hitaben:

«— Çocukla onun arasna girme, onlar serbest brak» dedi.

Hz. Ömer de üzerine dümedi.

mam Malik der ki: Ben de böyle uyguluyorum.
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7. CAZ OLMAYAN SATI HALNDE MALIN ADES
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îmam Malik der ki: Hayvan, kuma ve dier ticari eyalar
satn alan kimseninyapt al-veri caiz deilse, bu kiiye alm
olduu eyalar sahibine iade etmesi emredilir.

mam Malik der ki: Mal sahibi, geri ald maln parasn,
kendisine iade edilen güne göre deil, satt güne göre (ald
paray aynen) öder. Çünkü ödeme, mal müterinin teslim ald
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güne göredir. Müterinin yannda maln deeri dümüse zarar
mal sahibine ait; deer fazlas yine mal sahibinindir. Müteri ma-
l teslim ald zaman mal rabette, fat yüksek olup iade ederken
mal kimsenin rabet etmedii bir zamanda fiat düük olabilir.
(Bunlardan müteri sorumlu deildir. Zira sat aslnda batldr.
Mal müterinin yannda emanet saylr). Mesela müteri mal
alrken deeri on dinar olup iade ederken bir dinara dümüse,
mal sahibi müteriden dokuz dinar istiyemez. Yahut mal satar-
ken deeri birdinar olup geri alrken deeri on dinara yükselmi-
se, müteri de mal sahibinden dokuz dinar fazla isteyemez. Ancak
mal teslim ald günün deeri olan bir dinar alr.

mam Malik der ki: Bunuu mesele açklar: Bir hrsz herhan-
gi bir eyay çalsa, çald günkü deerine baklr. El kesecek mik-
tara ulamsa eli kesilir. Hapsedilmesi ya da kaçmas sebebiyle el
kesme ii gecikse ve bu arada çald eyin deeri el kesmeyi gerek-
tirmeyen miktara da düse eli kesilir. Eerçald zamanki kyme-
ti el kesmeyi gerektirmiyecek kadar azsa, sonradan maln deeri-
nin yükselmesi elini kesmeyi gerektirmez.
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7. Yahya b. Said (r.a.)'den: Ebûd-Derdâ, Selman Farisi'ye

«Mukaddes topraklara gelin» diye yazd. Selman da ona öyle yaz-

d: «Hiç bir toprak hiçbir kiiyi mukaddes yapmaz, inam mukad-
des yapacak amelidir. Duyduuma göre, doktor olmu tedavi yap-
yormusun, iyiletirebiliyorsan, ne mutlu sana. Doktorluk tasl-

yorsan, bir kiiyi öldürüp de cehenneme girmekden sakn.» Ebûd-
Derdâ iki kii arasnda hüküm verip de o iki kii dönüp gittikten

sonra onlara bakar ve öyle derdi: «Bana dönün ve hikâyenizi ba-

na tekrar anlatn.» Ebûd-Derdâ vallahi doktorluk taslyordu.

mam Malik der ki: Bir kimse efendisinden izinsiz bir köleden

önemli bir ite yardm istese ve böyle bir i de ücretle yaplyorsa,
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köleye de bir ey olursa, bundan dolay o ahs kölenin kymetini
öder. Köleye bir ey olmamsa, efendisi çaltnn ücretini ister-

se buna yetkisi vardr. Bu hüküm bize göredir.

mam Malik der ki: Ksmen hür, ksmen köle olan bir kiinin
ahsi mal kendi yannda muhafaza edilir. Ancak bu maldan
yemesine ve giymesine harcyabilir. Bu köle ölürse, mal ksmen
kölesi olduu efendisine kalr.

mam Malik der ki: Bizce hüküm öyledir. Baba isterse çocu-
unun mal da varsa, mal olduu günden itibaren çocua harca-d nakit veya eyay hesap eder (ve malndan alabilir).

. feteAy£ £J fe3 £ . * Jr^ *M • fcu 5A< K± i»

8. Abdurrahman b. Delâf el-Müzenî'den: Cüheyne kabilesin-
den bir adam, haclar geçer ve develer satn alr, bu develerden
kâr salard. Sonra yine hzl gider, haclar geçerdi. Bir seferinde
iflas etti. Durumu Ömer b. Hattab'a intikal ettirildi. Ömer (r.a.)

öyle dedi:

Ey insanlar! Useyfia, Cüheyne kabilesinin Useyfas;
Dindar ve güvenilir olmak yerine "haclar geçti" diye övülmesini
seven bir kiidir. imdi bu ahs borç olarak al-veri yapm, bor-
cunu ödemeye yaklamamtr. Borcu bütün malm götürecek ha-
le gelmitir. Kimin onda alaca varsa sabahleyin bize gelsin. Ma-
ln alacakllar arasnda taksim edeceiz. Borçlanmaktan sak-
nn. Borcun önü üzüntü, sonu da maln elinden alnmasdr.»
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9. KÖLELERN ZARAR VERMES VE YARALAMASI
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imam Malik der ki: Bizce kölelerin ilemi olduu suçlarda
öyle amel edilir: Köle birini yaralam veya bir eyi gizlice alm
veya muhafaza altnda olan bir eyi çalm veya dalda asl bir
meyvay koparm veya hasar vermi veya elinin kesilmesini ge-
rektirmeyen bir hrszlk yapmsa, bütün bunlarda ceza olarak
kölenin kendisi alnr, bundan daha ileriye gidilmez. Yapm
olduu suç az olsun, çok olsun. Yalnz kölenin efendisi, kölesinin
ald veya hasar verdii eyin kymetini veya yaralad eyin di-

yetini vermek isterse verebilir. Kölesi kendinde kalr. Kölenin ken-
disini vermek isterse verebilir. Bunun dnda efendinin bir ey
vermesi gerekmez. Bu konuda efendi muhayyerdir, diledii yolu
seçer.
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10. GEÇERL OLANBAI
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9. Said b. el-Müseyyeb'den: Osman b. AfFan (r.a.) öyle dedi:

Bir kimse kendisine yaplanbaa sahip olacak çaa gelmemi
küçük oluna birbata bulunur, bunu duyurur, ahitlerle peki-
tirirse, buba, babasnn gözetiminde ise geçerlidir.

îmam Malik der ki: Bir kimse küçük oluna altn ya dagümü
baladktan sonra—balad henüz kendi elindeyken— ölse,

çocuk bundan birey alamaz. Ancak babas buba tayin ederek

ayrr veya onu olu adna baka birinin yanna koyarsa buba
olu için geçerlidir; olunun olur.
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